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LA RE VUO ORIENTA
Ĥ、しABORINTO DE TIU ĈI NUMERO： KENJI OSSAKA.

AL
EŬROPAJ SAM血EANOJ
DENOVE PRI LANDONOMA SUFIKSO

〔歐:用の同志に一言す〕

Natura nacia lingvo ne bezonas 
timi disfalon, ĉar ĝi prete kaj kons
tante havadas por si kici adeptaron 
la nacianojn de ilia naskiĝo. Neniu 
forto povus neniigi nacian lingvon 
tiel longe kiel ĝia popolo vivas. 
Artefaritan lingvon intcrnaci^m ĉiam 
minacas disfalo. Ĉi posedas ĉiam 
malamikoj n blinde atakantajn. De 
ili ĝi devas suferi precipe en la unua 
tempo de sia ekzistado. Ĉi devas 
esti absolutc neŭtrala, kaj ne povas 
kaj ne devas dependi de iu politika 
potenco. La individuaj adeptoj 
—kaj sufiĉe entuziasmaj estas mal
multaj en la nombro—devas mem 
defendi la lingvon kontraŭ ĉiuj cl<・ 
stcraj minacoj, kaj perlabori, paŝon 
post paŝo, sian vojon al la lasta 
venko, kiu venos nur post longa 
tempo da penegoj.

Por doni persistan forton kontraŭ 
la ekstera premado, ni devas esti 
en plena konkordo inter ni. Se ne, 
jam sen ia malamiko atakan t© la 
lingvo per si mem disfalos.
• De la subita disfalo de Volapŭk, 
nia antaŭulo, ni Esperantistoj devas 
estis bone instruitaj. Ĉe la zenito 
de prospero Volapŭk enfalis en 

l abismon de pereo ne pro ĝiaj di
fektoj en la lingva strukturo, nek 
pro fatala bato cle ĝia ekstera forto, 
sed nur pro ĝia interna malkonkordo. 
Ĝin sufokigis ne ĝia malamiko, sed 
ĝia amiko, la adeptoj. La mal-

l facileco de la gramatiko kaj absur
deco de la vortaro ne malhcipis al 
Volapŭk atingi prosperigon, sed la 
ekkomenco de disputo inter ĝiaj 
adeptoj pri ili neniigis en momento 
ki tutan aferon, la laboron de longaj 

j j呵・

Ĉar Esperanto jam akiris al si 
sufiĉan forton en la formo de dek
miloj da adeptoj? ĝi kredeble jam ne 
bezonas timi ^venton nel< staron". 
Se ĝi ne deflankiĝos de ĝia ĝisnuna 
,,vojo unu fojon signitd“，ĝi nepre 
venos al la fina venko post certa 
nombro da jaroj.

| Fn sia tre logika parolado ĉe 
Vaŝingtona Kongreso, nia Majstro 
jene konkludas :

l. Lingvo internacia ne povas 
esti alia ol Esperanto.

2・ しa evoluado de la lingvo 
fariĝos plej kredeble nur per tiu 
sama natura vojo, per kiu ĝi fariĝis 
en ĉiu alia lingvo, t.c・ per la 
senrompa vojo de neologismoj kaj 
arĥaismoj. .

3. Se iam aperos la neceso, fari 
en Esperanto ian ŝanĝon, tion povas 
fari nur aŭ la Esperantistoj mem,

■ per komuna interkonsento^ aŭ ia 
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granda forto, sed nepre en plena 
interkonsento kun la tuta Esper- 
antistarOt

牛 Se iam la Esperantistoj mem 
aŭ ia granda ekstera forto decidos 
fari en Esperanto iajn ŝanĝojn, tiuj 
ŝanĝoj povas esti nur ekstreme mal
grandaj ;neniam rompos la kontinua 
econ kun tio, kion ni ĝis nun havis 
kaj neniam senvalorigos, tion, kion 
ni ĝis nun faris, faras aŭ poste faros.

Li aldonas : ”しio. kion mi diris, 
ne estas ia aŭtora memfido, ...Mi 
defendas fervore nian nunan vojon 
nur tial,kc la nercfuteblaj leĝoj de ； 
la logiko diras al mi, ke tio estas la 
sola vojo, kiu kun plena certeco 
alkondukos nin al nia celo".

Aŭskultu ni al la saĝa konsilo de 
la prudenta kaj modesta homo! 
Lasu la lingvon evolui per si mem 
tiel kiel ĝi iris. Novajon uur nepre 
necesan ni enkonduku post atenta 
kaj prudenta konsiderado.

Ĉu la landnoma sufikso "・i" 
estas nepra neceso ]]or nia kara 
lingvo ? Tute ne! Ĝi nur estas 
balasta Idaĵo, tute ne necesa por 
nia Esperanto. La japanaj esperan
tistoj jam ĉe VIL Kongreso Japana 
en 1920 faris la jenan deklaron : •

Sepa Kongreso de Japanaj 
Esperantistoj unuanime decidis dek
lari sian malaprobon kontraŭ la 
landnoma sufikso lastatempe
provata de kelkaj samideanoj, ĉar 
ĝi kaŭzas konfuzon en nia lingvo, 
alportante nenion utilan^.

Je nia granda ĝojo ni vidis, ke 
ankaŭ kelkaj Eŭropaj samideanoj 
severe atalas ĝian enkondukon kaj 
kelkaj gazetoj, provintaj, kredeble 1 
pro novaj amo, la uzadon de ĝi, 

parolos pri la rompo de lingva 
logiko, kiun iu ŝcrcoriĉa samideano 

revenis al Zamenhofa vojo, sed al 1 rimarkigis sur la bazo de Saussura

ni ŝajnas, ke ankoraŭ kelkaj obstinaj 
gazetoj kaj personoj persistas je sia 
erara prefero.

Ni do volas ĉi tie denove doni 
kelkajn vortojn pri tiu sufikso. Krom 
la fakto, ke ĝi estas kontraŭ Zamen
hofa formo, t.c. kontraŭ la funda
menta kaj tradicia kutimo de la 
^isnunaj Esperantio toj ni vidas en 
ĝi multajn absurdaĵojn^ ne pravige
blajn.

Kelkaj diras, ke enkonduko cle nova 
afikso, kiu fakte estas speco de radik
vorto, estas natura, ekzemple ni en・ 
kondukis la novan sufikson " -aĉ '' el 
la itala lingvo kaj ĝi jam troviĝas en 
ĝenerala uzado. Certe estas tre 
bone enkonduki novaĵon en okazo 
necesa, ekzemple oni antaŭe ne havis 
taŭgan afikson por esprimi „aĉeconu 
kaj uzis interjekcion ”fi“ kiel pro
vizoran prefikson> Tio estis ne 
konvena, ĉar „fikrioa ne povas esti 
;,kriaĉoa, sed devas esti „krio fia, 
same kiel „vekrioa; do la nova 
sufikso „aĉa estis bonvenaj0 kaj 
baldaŭ trovis siajn arnikojn. La 
afero estas tute alia ĉe ,riu. Ni 
jam havis la fundamentan, tute 
belsonan kaj tre t atigan sufikson 
”7Ĵ“ por la celo, kaj fakte i“ do 
ne estis nova nececo, seci tute super
flua paralelaj 0, kiu kaŭzus nur 
konfuzon, des pli ke ni jam havas 
sufiĉe grandan provizon da vortoj 
finigantaj per „ -io Saussura 
logiko (-i = kampo, do geometrio = 
kampo de geometroj, sekve : Anglio 
=kampo, t.c. lando de Angloj) ne 
pravigos la bigaman ekziston de 

apud la laŭleĝa ,ruju duni 
ĝia vivado. Mi jam ĉi tie ne pri
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Vortanalizo : Turkio = io Turka, 
sed kia io ? ! Ĉu turkiso, aŭ turka 
virino sub la vualo ?

La malbonsoneco de,疔i" kun 
forta akcento jam ĝenerale konata 
3@ro・ Prove elparolu: Anglio 
kun akcento sur ”i“，kaj certe vi 
estos tiklitaj・ Vi scias, ke multaj 
japanoj elparolas kiel kaj 
ili certe krios リAng/Vo". Mi timas, 
kc ĉe tia fi nomado niaj bonaj Anglaj 
samideanoj fariĝos „angryff!

Iuj riproĉas, ke ,,uju estas divers
senca. Tamen, kiu povus erare 
preni Anglujon por skatolo, kiu 
entenas en si popolon Anglan! 
Memkompreneble, tio, nkio entenas 
popolon"，povas esti nenio alia ol 
lando, sed ne ia skatolo, nek sako. 
Aliflanke ne povas okazi eraro ĉe 
“monujo"〉 ĉar neuiu supozos, ke 
ekzistus flando de mono/*  La 
„uju per si mem ne signifas landon, 
nek skatolon, nek arbon, nek sakon; 
ĝi simple en si havas sencon : nkiu 
entenas, portasTio, kio entenas 
cigaredojn, ne estas lando, nek arbo, 
seci skatolo aŭ io simila・ Tio, kio 
entenas popolon, devas esti lando, 
sed ne estas sl<atolo. Cio dependas 
de radiko. Vi vidu: ^Kristano'' 
ne estas regnano de la lando Kristo, 
^Usonano" ne estas konfesinto de 
la religio Usono. ?,Kronadou ne 
signifas meti kronon sur la piedon, 
nek havi ĝin en la mano. „Pie- 
dingou ne signifas ŝtrumpon nek 
suon. しio dependas de radiko kaj 
tradicia uzado. Ĉar dezirinde estas 
laŭ la vidpunkto de la ^minimuma 
peno," reganta lingvojn, havi kiom 
eble pli malgrandan nombron da 
afiksoj, estas tute nature uzi iun 
afikson en la ebla plena anipleko de

aplikeblccOe ・ ヽ

Kelkaj naivaj i-partiantoj sin pra
vigas, dirante, kc landonomoj kun 

ne estas kunmetitaj, sed radik
vortoj de internacia formo, elprenitaj 
laŭ §15 de la Plena Gramatiko・ Tio 
certe estas la plej mallerta preteksto. 
Kial cndonduki novan radikon, se 
jam ekzistas bona formo esprimebla 
per laŭfundamenta kunmeto ? Cu 
ni do enkonduku : mikra)damzelo,
k.t.p・ pro ilia internacieco, apud 
^malgranda, fraŭlino, k.t.p^ ? No, 
Siori, esus plu bone, ke vi kurcz ad 
Ido! Kaj en Ido vi faru viajn 
facilanimajn, disfaligaj n eksperimen
tojn ;en Esperanto ili kaj vi estas 
tre danĝeraj ・

En la japana lingvo Germanio, 
Hispanio, Anglio k.t p・ trovos nen
ian helpon, ĉar en ĝi ili estas „Doicu 
(deveninta de Deutch), Supein, Igi- 
risu (el English), k.t.p. Cetere Fran
cio, Anglio, Svisio, Norvegio, Por
tugalio, Danio, Japanio, k.t.p・ k.t.p・ 
certe ne estus "internaciaj" land
nomoj ankaŭ en Eŭropaj lingvoj.

Uzante tiun ĉi okazon, ni orientaj 
Esperantistoj, volas atentigi Eŭro
pajn samideanojn, ke ili ne sekvu 
miopajn principojn de Ido, t.e. ke 
ili ne tro senmezure ŝatu tiel nomat
an ^internaciecon^, kiu vorto estas 
ofte t rompanta ŝajnajo, estante 
simple „intereŭropaneco<r・ Ni estas 
tute konvinkitaj, kc la radikvortoj 

;de lingvo internacia devas esti cl- 
ĉcrpataj ĉefe el Eŭropaj lingvoj. 
Se oni jam enkondukis iajn funda
mentajn radikojn, oni jam severe 
observu la principojn cle ?,ve{a 
internacieco^. Kiu el la vortoj . 
^ministrejoj kaj ^rninisterio,^ ekzem- 

I ple, estas pli internacia ? Kompi e-
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neble i n i strcj 〇" estas multe
pli “intemacia.“ Plimulto de ori
entanoj, ĉu ili lernis Esperanton 
aŭ ne, ne komprenos, ĉe la unua 
renkonto, kio estas ,,ministerio^, 
dum ili, se ili jam lernis Esperanton, 
tuj vidos, kion ĝi signifas. Kiu 
povus nomi internacia tian vorton, 
kiel ,,rninisterio^, kiun komprenas 
malpli multe cla popoloj ? Cu vi 
certe diras, ke tia internacia" vorto 
estas rekonebki kaj alloga por tiuj 
personoj, kiuj ne lernis Esperanton, 
sed kiuj havas scion de Eŭropa 
lingvo ? Mo, forte vi eraras ! Es
peranton uzas la personoj, kiuj 
lernis Esperanton, sed ne tiuj, kiuj 
ankoraŭ &in ne lernis. I.a lingvo 
do devas esti oportuna por tiuj, 
kiuj efektive ĝin lernas, se ĝi ne 
estas simpla ,-elmontraĵo^, kvazaŭ 
meta tei en butika montra fenestro, 
sed ĝi devas esti uzata, kaj plue 
se Esperanto volas esti ne nur 
helpilo por Eŭropauoj, sed ĝenerale 
por ĉiuj popoloj de la vastega 
mondo.

Konkludante, en la sufikso „-iG 
oni povas trovi nenion bonan krom 
la fakto, ko ĝi kaŭzis konfuzon 
en la lingvo kaj iagradan malkon
kordon inter Esperantistoj. Gi ne 
envenis sekvante la naturan vojon 
de lingva evoluado, sen komuna 
interkonsento, kaj minacas rompi la 
kontinuecon kun tio, kion Zamenhof 
kaj la aliaj esperantistoj ĝis nun 
ellaboris kaj kion ni akiris per | 
multjara batalo en penega situacio. * 
Unuvorte ĝi estas kondanininda. j 

Oni certe diros, ke estas tre niai- 
facile ĉesigi unu fojon por ĉiam ； 
la uzadon de „*i u, kelkaj ĝin uzas | 
je sia bontrovo (cetere malbona ゝ

trovo!) Oni bezonas timi indivi
duajn uzantojn; plej malbona 
estas la influo de iuj Asocioj aŭ 
gaze toj, kiuj sensa & 亡 persistas je

Se ili ignoras la ĝeneralan 
farton de la afero, agante kontraŭ 
la tiel t aŭ^a t radie io de la Zamenhofa 

I Esperanto, ili jam ne estas Esper
antaj institucioj, kaj ni povas ilin 
ataki por nin juste defendi. Antaŭ 
jairoj, kiam iu finno intencis eldoni 
en seria eldono Vortareミon Naci- 
lingva-Espcrantai】， plenplenan de 
dogmaj novaĵoj kontraŭ la funda- 
mcnto, ĉiuj esperantaj gazetoj 
komencis kontraŭ ĝi brui kaj boji, 
tiel ke oni ĉesis ĝian eldonon. 
Ankaŭ kontraŭ „-iu tiel same ni 
povas fari. Kontraŭ tiaj institucioj 
agantaj kontraŭ Esperanto, oni 
povas bojkoti. Ni do alvokas al tiuj 
gazetoj, kiuj konscience laboras por 
nia bela Zamenhofa lingvo, ke ili 
pli severe ataku tiun ĉi malbonuzon 
de landnoma s订fiko kaj defendu la 
lingvon kontraŭ la disfalo.

Nia devizo sonu: Ni sekvu
Zamenhof

K. Ossaka.

請願採譯 
｛衆議院に於て)

エスベラントに關する請願(p・ 
4〇參照)は二月十八H衆議院請蘋 
分科會に於て採擇せられました。

(De la p. 34)
la celo ĝin foriiri de Fbranĉetoj. 
Tuj vi estas denove sur la kamparo. 
Tiaokaze vi rememoros faman ver
saj eton ;

Montaron jam vualas vespero;
Kaj en k rcp uska duoni umo, 

tien kaj reen susure skuiĝas 
miskanturoj. • e；：:「1
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PRI LANDNOMOJ
LA SISTEMO DE D-RO ZAMENHOF

Tie ĉi mi deziras simple klarigi 
por tiuj, kiuj ĝin ne bone komp
renis, la sistemon de nia Majstro 
pri la landnomoj :

T-e; koncerne la landojn cle la 
Malnova Mondo (Eŭropo, Azio\ la 
^indiĝena4' popolo donas sian nomon 
al la lando : Germano―Germanujo, 
ĉeĥo—Ĉehujo + Slovako Slovakujo, 
kunmctitaj : Cehslovakaj〇.

J amen la landonomojn, kiuj fini
gas per Jando. D-ro Zamenhof 
konservas senŝanĝe: Holando,
(regnano : Holandan〇'.*

2•ち Koncerne la landojn cle ki 
Nova • Mondo (Ameriko, Afriko, 
Aŭstralio', kie la “enmigrantoj" 
fak te malaperi ĝis la i ndiĝcnan 
popolon, li alprenas la nomon mem 
de la lando： esperantigante ĝin: 
Peruo (Peruanoj, Marato (Mara- 
tano', ktp.

3ヾ，Koncerne la nomojn de ki 
provincoj :la provincan nomon, 
esperantigante ĝin, kiam eble.

Ĉu neklara, ĉu anarkia tia sis- 
temo ? Ne !

„Neniu sistemo" /pri la land
nomoj), skribis Prof Grosjean-Mau- ! 査委貝たちク・ロー

pin, la Akademia raporti nto pri 
la demando (1922}, "estas plene 
rekomendinda el teoria vidpunkto; 
pro tiu cl motivo ni devas konsideri 
nur la praktikan vidpunkton, cl kiu 
la fideleco al la ĝisnuna tradicio 
い Zamenhofa) estas pli sendanĝera 
ol ia ajn provoke

Th・Cart・ 
Prez. de la L. K.

* Skotujo (Skoto), Fin(n；ujo (Fin(u)o) 
«stas cetere korektaj formoj, sed malpli ofie 
»iza:aj ol Skotlando, k.t-p.

國名に就て
（ザメ 乂ホフ博士の用法）

余が單に此處に說明せんさすち所は國名 

に關すみザメンホフ先先の 用法4•未だ1く 

知ってゐなし、人々に對して之が説明をしよ 

うざ云ふに過ぎない。

第一。舊Iせ界（叩ちヨーロッパゝア 
の諾國に就てはその『土着の』の人民が自分 

の名をその國に臾へ"例へば獨逸人Gw 
manoから拓逸'囲Germanujo,チックĈeĥo 
—Ĉ« ĥujo,スロ］7 ック Slovako-Slo vakujo, 
そして兩者が台してĈeĥoslovakujoこなみ 

が如I。
然L午ら『何。ランド』で終ってゐろ國名 

“ザメンホフ先生はそのま、峻へずに园の 

名をの二してあるオラン宋 Holando （國人 

（1 Holandano）なぎ〇 ・）

第二。新世界（即ちアメリカヽアフリカヽ 

才一ストラリヤ）に關してはヽ英地では移住 

して來たLのが實際土著の人民を亡ぼして 

しまってゐるのてわるから、ザメンホフ先 

生は闵そのま、の名をげヽ之な エスベラン 

ト式に書きねほして採用してゐる。仅へ丫 

ペ ルー國 Peruo （圍人 Peruanoj Marato 
（國人 Mar a t ano）な S・ 〇

第三。粽や州の名に關しては、その'縣や 

州の名卜出來得ら場合にはエスベラント式 

に書いて表はす。
吐の樣な方式は不明瞭で、吹萃的でわら 

うか。否然らす・〇

エスペラント學士院の本問35に關する調 

シャンモーパン教授は千

九百二十二年にニう得いてゐる:『如何むろ 

方式ミ雖し理論の見地ひら見れば完全に推 

賞に値し得るLのはないさ云っていゝ。か 

みが故に吾人は只實際上の見地のみを考慮 

すちい）外はない。此の站から見れば在來 

のしT:り通り（即ちザメンホフの用ひなら 

はいに服從マろのが、何か新こい試をすろ 

い）し安全である』

Hスベラント學士院。艮

力一汐

* Skotujo, Finnnjoも勿論正しい云ひ方で 

あるがSkotlando母の方が多く用ひらる。
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秋!n雨雀 

國境の夜 

須“木娶譯 

主人。む前“巳れな金持だと思ってゐちの 

か?己れにも幾らかの金はあるが、それ 

は皆な已れの事業に使ふ金で銀行に預け 

てわあのだ。巳れは已れの事業で百人以 

ヒの人間も食べさせて行かなければなら 

ない。折角だが手元には金が一文もない。

覆面者。然んな二さで爲される巳れち•やな 

い。已れが盜賊に入る時はちゃん芒目星 

なつけて置くのだ。

主人。 幾ら何んさ言はれても・ないものは 

仕方がない、見れば4前は多少敎育のあ 

ろ人間らしいが、贾面して夜・夜中人の家 

へ押入り强盗に入らないでもヽ幾らでも 

話の仕樣しわらうごいふもんちゃないか?

覆面者。生意氣な二さを言ふな!話の仕樣 

がおみやうむら、盜哦には入らない。巳れ 

はお前に說法されろやうな盜賊ち・やない〇 

4前は二の前の火曜日に銀行預金を二千 

圓引き出してある筈だ。それから咋日お 

前は札幌卩ら郵便貯金を百圓持って來た 

筈だ。さわその金なー文も殘らず己れに 

渡して吳れ。

主人。（覆面者の顔を凝視して）なみほど、 

然ういは"ろ"然うに違ひない。然しわ 

の金は已れの使ふ金ち・やない、二の月末 

に肥料會社へ拂はなけ“ばならない金だ。 

あれを持って行かれては巳れ（ヱ困ってし 

まふ。何うかそれだけは免して吳れ。

覆面者。然んなら吹あて金を引出して來た 

もいゝち•やむいか、けらなこさを言ふ奴

UĴAKU AKITA
NOKTO ĈE LANDOLIMO

(Daŭrigo)

Mastro,一Ĉu vi pensas, ke mi estas 
riĉulo ? Jes, mi havas iom da 
mono. lio estas destinita por 
mia propa entrepreno, kaj mi 
havas ĝin enkasigita en la banko. 
Per mia entrepreno mi devas 
nutri pli ol cent personoj n. Mi 
bcdiiŭras, sinjoro, mi havas nenioni 
da mono nnn ĉe mi.

Maskito,一Ĉu mi estas tiel facile 
trompebla ? Mi rabas nur ĉe loko, 
kiu neniam trompas mian in
stinktan antaŭsenton ・

Mastro.一Kiel ajn vi diru, tio ne 
helpos, ĉar mi ne havas. Sajnas, 
ke vi estas iom edukita homo. Vi 
ja povis pli bone fari alie, ol 
enrabi en fremdan dnmon en tia 
horo de meznokto sub masko.

Maskito —Arogantulo ! Mi ne en
trudas, se mi povis alie fari. Mi 
ne estas tia ŝtelisto, kiu venus al 
vi por admono. Vi eerte elprenis 
2,000 Jenojn el la banka kaso la 
lastan mardon. Kaj ankaŭ vi 
havigis al vi hireaŭ loo Jenoj n 
da poŝta enkasaĵo cl Sapporo. 
Nu, transdonu al mi la tutan 
sumon.

Mastro (fikse ngargante la vizaĝon 
de Maskitoj — Certe, la veron vi 
diras. Tamen tiu ĉi mono ne 
estas je mia dispono. Mi devas 
pagi ĝin al la kompanio de ster
kaĵo en la fino de tiu ĉi monato. 
Mi cstos ĝenata sen tio. Tion do 
volu ne tusi.

Maskito.—Vi ja povos elpreni alian 
sumon. Vi estas vere avaru!〇.
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主人。（力なく）けちねここも言・ふんぢゃな 

い、已れは正直たこさも言ってるのだ。

覆面者。然しそんなこさは巳れの知ったこ 

さち・やない。そんなニミむ 々間いてゐ 

九日には盜¢£11tli來やしない。ぐづぐづ 

言はないで二千三百EIの金も綺麗に二、 

へ並べて出すがい、。

主人。今も言ふ通り、それでは巳れも困っ 

てしまふのだ。その代り、其內幾らかは4 

罰にわげよう。何うかそれで溫和しく歸 

って吳れ。

覆面者,巳れはむ前に金も借りに來たんち. 

やない、盜賊に來たのだ。さわ、渡さなけ 

れば二れだぞ!例へ4前のやうなしので 

も、金より生命の尊い二ミは知ってるだ 

らう。さわ、綺麗さっぱりご波すがいヽ! 

（Sis1者は主人の眼の前にビストノレを突ま 

つける、主人の顔任次第に蒼白く、なち）何 

うだ?コれでし人間の生命匸り金が大房 

か?む前の返享一つで二の捋が動くんた 

ぞ、二の指を御覽!

主人。（顔をピストル加ら背けて）も前に然 

ういはれるミー言しむい。已れ"若い時 

から色。不幸な生活をして來た人間だ. 

そして二の四五年になって、やうやう人 

間らしい氣持になったご二らだ。何うか 

巳れ冬嚇すのだけ“止して吳れ。

覆面者。然んなら・金を渡すか?

主人。さお!

覆面者。（匕スト〃を延べて）渡さなければ 

ニれだぞ!

主人。（淚を流して）Xし,Uれも男だ。未 

練らしい二こはしない。金は確かにこの 

金厳に入ってゐる。ヒストノレを廷べおの 

ltiして吳れ。已れし年农ミったら弱く 

なった。決して抵抗しないから其處で待 

って吳れ。

Mastro (senforte . — Mi ne estas 
avara・ Ali parolas nur honeste.

Maskito.―Tio min ne koncernas・ 
Se mi nffn ĝenos ĉiam je tiaj 
aferoj, ŝtelisto ne povas esti ŝtel
isto, 2,300 Jenojn jen ĉi tie, sen 
ia murmuro!

Mastro.—Kiel mi nun diris al vi, 
tio donos al mi grandan ĝenon. 
Sed anstataŭe, mi donos al vi iom 
el tio, kun kio vi kontentigita 
volu foriri・

Maskito.—Mi ne venis al vi por 
pruntepreni monon一mi venis por 
rabi. Konsenton, aŭ jen—nu, 
vidu ! I£ĉ vi scias, ke vivo estas 
pli valora ol mono. Nu, ĉiom al 
mi!

{Maskito minacas per revolvero 
ĝuste kontraŭ la vizaĝo de Mas- 
tro、kiu farigas p'i kaj pli pala^} 

Jen vidu ! Ĉu vi ankoraŭ taksas 
monon pli ol la vivon de homo ? 
Tiu ĉi fingro ckmoviĝos, de
pende de via respondo・ Rigardu 
bone tiun ĉi fingron!

Mastro (flanken savante sian vizaĝon 
de la revolveroj)一Vi estas plene 
prava・ Mi travivis diversajn mal
facilaĵojn de mia juneco. Kaj nur 
en tiuj ĉi lastaj jaroj mi komencis 
min senti hejme. Ne plu min 
minacu.

Maskito.—Bone, do la monon ?
Mastro 一J-e-e-s.
Maskito ^antaŭe nsova?ite la revol

veron^一しa monon, aŭ tion ĉi!
Mastro (larmante).—Nu, mi estas 

anl<aŭ viro, mi ne min fortiros・ 
La mono sin tro vas certe en tiu 
ĉi monkesto・ Nur ĉesu direkti 
pistolon al mi. Mi fariĝis mal
forta pro mia maljuna aĝo Ĉar 
mi ne kontraŭstaras al vi, vi tie 
atendu, mi petas.
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MUSAŜJNO
Eltiraĵo cl Ia Musaŝino, verkita de 

sinjoro Kunikida Roppo.
Trukukita de S-ro Kon・

Kiu pronienas en Musaŝino, ne 
timu erari vojon. Kian ajn vojon 
vi eventuale sekvas, prezentiĝas al 
vi io vidinda, aŭdinda kaj sentinda.

Veran belecon de Musaくino vi 
tamen ektrovos, se vi nur sencele 
vagas tra miloj da vojoj, kiuj scn- 
nombre tie kruciĝas. Dum prin
tempo, somero, aŭtuno kaj vintro, 
matene, t age, vespere kaj nokte, je 
neĝo, vento, nebulo, prujno kaj 
aŭtuna pluvo, piedirante dekstren 
aŭ maldekstrcn laŭ tiuj ĉi vojoj, vi 
renkontiĝas kun io, kio nepre kon
tentigas vin. Kaj ĉi tio estas ja 
ĉefa karakterizo de Musaŝino, tiel 
mi enpensiĝas・ Kie troviĝas similaj 
lokoj en Japanujo, alie ol en Musa- 
sino ? Nek en prakampoj de Hok- 
kaido, nek en tiuj de Nasu. Kie 
do aliekc ? Cetere, kie oni povos 
serĉi regionon, en kiu arbaroj kaj 
kampoj alternas tiel agra ble kaj en 
kiu vivo kaj naturo sin tuŝas tiel 
intimmanicre ? Al tiu ĉi fakto kred
eble ŝuldigas rimarkinda karaktero 
de la vojoj trakurantaj tra Musa ino.

Nu, se vi iras malgrandan vojon 
kaj ektrovos ĝin bran ĉ iĝanta en tri 
vojetojn, ne turmcnt ĝu. l.asu vian 
bastonon ekfali kaj laŭ ties direkto 

pluen. Okaze la direktita 
vojo kondukos vin al malgranda 
arbaro Meze de la arbareto, se la 
vojo denove disbranĉiĝos, unue 
elektu la pli etan ; ĝi kondukos vin 
al stranga cjo; vidcbliĝos malnova 
tombejo, kuŝanta cc profunclajo de 
la arbaro... lcvar aŭ kvin tomboj 
muskokovritaj, antaŭ kiuj estas mal- 

granda terspaco Ofte apude floras 
patrinioj. Kiam ŝanco fiivoros vin. 
vi aŭdos birde tojn kan ti ĉe verdajoj 
super via kapo. Tuj reen iru kaj 
nun marŝu la maldekstran vojon. 
Subite fi n iĝas la arbaro; vasta ebenajo 
etendiĝos antaŭ via rigardo. De 
ti巳 komencas iometa deklivo kaj 
ĉirkaŭe dense kreskas miskantusoj, 
suproj de kies blankaj flore taroj 
brilas je Psuno.

Trans lc herbejo de mi ska n t usoj, 
sternigas farmkampo kaj trans la 
farmkampoj- kreskas malalta arbaro, 
super kiu oni vidas malproksiman 
ced rarbaro ton. Sur la horizonto
naĝas malpezaj nuboj, kolore apenaŭ 
distingebla cle montaro, de loko en 
loko tra nuboj sin montranta. Varme 
lumas la aŭtuna suno de serena 
oktobrtago kaj blovetas plaĉe 
venteto. Se vi malsuprenmarŝos la 
herbejon, tnte maUpcr ĝos la ĵusa 
granda panoramo kaj vi vin tro vas 
ĉe la fundo de valeto. Ne atendante, 
vi ekrimarkos tie mallarĝan longan 
lageton kaŝitan inter herbejo kaj 
arbaro Pura estas akvo> Sur ĝia 

I surfaco klarbilde speguliĝas peco da 
nubo jus pre terpasante preter la 

仝
ĉielon. Ce 1* bordo staras vclkiĵintaj 
kanoj. Post iom da pa*ado,  laŭ
longe de ki lageto, baldaŭ la vojo 
reci iv idigas en du. Dekstren al 
arbaro, maldekstrcn al deklivaĵo. 

! Certe vi supreniros la dekliva on.
Efektive migranto en Musaŝino ĉiam 
emas preferi pli altan lokon, ĉar li 
volas ici akiri pli lardan pejzaĝon, 
sed la deziro t amen ne facile plcnu・ 
miĝos, li neniam sukcesante trovi 

；iun konvenan altajon superrigar- 
dantan vastan vidajn. Dekomence 

i oni devas pri tio rezigni.
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Se vi iam bezonus demandi vojon, 
petu kamparanon starantan meze de 
kanipo・ Se li estas viro pli ol 
kvardekjara, lin alvoku laŭtvoĉe; 
kun surprizo, al vi turnigante, li 
donos al vi inforinajon ankaŭ laŭt
voĉe.

Se vi direktas demandon al knabino, 
alproksimiĝu kaj kviete diru; se 
junulon vi infdrmpetas, demetu vian 
ĉapelon kaj afable esprimu;li 
eble respondos al vi malhumile 
Tamen vi ne koleru, ĉar tia estas 
inklino de junaj kamparanoj loĝantaj 
en najbareco de I okio.

La nomita vojo post kelloninutd 
piedirado^ ree disbrarĉiĝos. Eĉ se 
vi sentas iom konfuzita, pro tio kc 
ĝi ŝajnas tro malgr£indal rekte iru 
kun ncŝanccliŭenio. S ubite on i 
eniras korton de farmdomo, sed ne 
necesas embarasiĝi; nur trankvile 
demandu Cc sojlo de la domo kaj ； 
oni ĝenerale respondos al vi kun 
nekomplezema voctono; ,.jen la 
strato antaŭ nia pordo/' Ekster | 
la farmdoma pordo, efektive kuras 
al mi bonekonata vojo.

„Ĝi estas ja la plej proksima 
strato" tiel dirante, vi sendube el<- 
ride tos kaj plene ŝatos ties mal
longecon. Ofte oni trafas rektan 
alcon laŭlonge de kies ;mibaŭ flan
koj, distance de kelkaj centmetroj, 
viciĝas arbaroj tute ruĝflaviĝintaj ; 
estas por vi vere granda plezuro 
sekvi 伍un ĉi vojon sole kaj trankvile. 
La pinto de dekstra arbaro belbrilas, 
sin banante en vespera sunradio. 
De tempo al t empo, aŭdiĝas brueto 
de lekfalantaj 亠 folioj kaj ĉirkaŭe 
regas soleca niallaŭtcco. Neniun 
oni vidas antaŭ kaj malantaŭ si; 
nek renkontos oni iun ajn. Kaj i

kiam foliaroj estas jam tute defalint
aj, plenkovrita estas la aleo de ili 
susurante je ĉiu paŝo. t ravidebla 
estas la arbaroj ĝis ties ekstremajoj 
maldikaj brancetoj, kvazaŭ pingletoj 
supren sin direktas en la lazuran 
&clon・

Despli soleca, ĉar dum tia sezono, 
oni renkontas homon pli kaj pli 
malofte. Klaraŭdeble nun bruas 
kuŝan taj folioj sub surpasan tmj 
piedoj ; foje surprizite forflugas 
sovaga Kolombo, svingante sian 
flugilplumon je kormaltrankviliĝo 
de FmigrantOe Reveni la saman 
vojon, de vi sekvitan, estas ja mal
sprite . Eĉ se vi erarvagas, vi havos 
neniun kaŭzon timi ĉar vi ĉiam 
troviĝas en Musaŝino. Ĉiaokaze en 
la daŭro de via promenado, la nokto 
ne kaptos vin. Reveno estas same 
tre konsilinde sencele vagiri alian 
vojpn, fiksante vian proksimuman 
direkton. La umomente vi povos 
ĝui grandiozan vidon de Fsubiranta 
suno;la subiĝanta sunkuglo an- 
koraŭ ne tute sin kaŝas malantaŭ la 
Monto Fuji.

Nuboj arigantaj mezalte de la 
Fuji orkoloriĝas kaj je ĉiu momento, 
diverse aliformiĝas. Supre de V 
montaro, blanka neĝo norden kuras 
kiel arĝenta ĉ enaro kaj finfine per
diĝis en nigraj nubamasoj ・

i Subiras la suno. Sur kampoj
1 blovegas vento. Bruadas arbaroj. 

Vesperiĝas sur Musaŝino. Mal
varmeco trakuras korpon. Nun ra
pidigu vian paŝon kaj hazarde retur
ni gante, vi ekvidos la novlunon 
disjetantan malvarman lumon apud 
branĉctoj de F velki nta arbaro. Vento 
ŝajnas minaci la lunon kvazaŭ kun 

(Daŭrigota sur p. 34)
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帝國議會へ請願
前號にみ知らせ いたしました エフ、ペラン 

トに關する議會請願は、全國的に漁,想外の 

反響も與へ、多數の署名者を得、二月六日兩 

院へ提出されまし？;〇

衆議院

署名者七千七十八名

紹介議員杉浦武雄 永井柳太郞

尾崎行雄 中野正剛

貴族院

署名者五千二百七十八名

紹介議H澤柳政太郞高橋琢也
詰願 書の文面次刁如し

國際補助語

エスペラント二關スノレ請願書 

請願要旨

國際誦助語エフ.ペラントチ我カ國ノ小學 

校及中等舉俊ノ敎科書ニ編入ス汐コトニ關 

シテ政府ハ速二適當ナノレ調査二着手セヲレ 

ンコトチ我ニ議ンテ詈育頼ス。

請願理由

民族間ノ言語ノ相違ノ、國交貿易ノ、モトヨ 

リ其他各般ノ國際關【系-於デー大支障トナ 

Ŭ。延イデハ民族間ノ不和チ來シ・甚シキノ\ 

爭鬪チ惹起シタノレ例モ妙カラス。コノ國交 

上ノー大障壁チナス言語ノ菠異チ取り除ク 

みメニハ、何レノ國語ニモ國セサノレ舉習容 

易二シデ明確,シカモ實用二至便ナ,レ中立 

的國際補助語チ採用セサノレへカラスト信ス。

エスペラント語ハロノを味ニ於ケ，レ理想 

的國際補助細ニシテ既ニ全世界二普及セラ 

レ、多クノ使用者チ有ス。國際聯盟常設事務 

局カ聯盟加入國ノ政府チ通シデ、各回ニ於 

ケノレエスペフントノ普及狀懑チ調査シ西曆 

一千九百二十二年九月ニ開カレタノレ第三回 

國際聯盟總會二提出シ、滿場 致チ以テ可 

決シタル報告靑二依レノ\・當時エスベント 

ノ、旣ニニ十七ヶ网、三百二十ノ諾都市ノ小 

學校及中等學我、三十九ケ國一千二百ノ夜 

學ニ於テ敎授セラレツ、アリ。其後エスベ 

ラントノ普及ハ長足ノ進歩チナセノレチ以デ 

現在ニ於テノ、更ニ多クノ國家多クノ市町村 

多クノ學校工於デ 敎授 セラレツ、ア,レハ明 

カナリ。又昨年九月開カレタだ国際聯盟牌 

會ノ、有線無線電信ノ國際'善用語トシテ・よ 

フ、人うント語チ用フ〃ヤサ聯监各風二對シ 

テ勸告スノレコトチ決議セM c

西歷一千九百二十二年四月、ジェネーゲ 

ノウヤン・ジャック•,レッソー學院主催ノ下 

ニ開カレタ,レエスペラント語二關スル國探 

教育會議ニ於デハ、日・英・佛。伊具他二十 

ニケ國ヨリ九十八名ノ代表者出席シテエス 

ベラントノ論处的價値、エスベラントノ徳 

育上ノ價値、エフ、乂ラントノ教授方法尊二 

ッキテ協議シゝエスベラントチ各圍ノ诽學 

校二先ツ隨怠科トシテ編入シ、逐次必条科 

目ニ吹厶,レゾトチ決議セリ〇其決谶ノ趣旨 

二基キ、各風代表ハ夫々ノ政府二對シテ勸 

告スノレトコロ Tリタリ。

匹二翌年四月、ヴェネチャニ開催セラレ 

タル國際商業會議ニハ、二十一ケ國ノ瀏業 

會議听代表S並ニ銀行代表者出席ジ、エス 

ペラントチ會議用語トシテ非常ナレ好•成續 

チ擧ケ、各國ノ商業學校ニ於デエスベラン 

ト語チ敎授スノレヤリ勸告スヘシトイフ決議 

案チ可決セリ。

昨年十二月我力帝・国學士院モ萬园學士院 

聯合會ヨリノ中込ニ依ノレ國際補助語二關シ 

エフ、ペラント語チ採用ス汐コトニ決盏セリ〇 

斯ノ如クニシテ、エスベフント語ハ各方 

面二着々锻際語トシテノ地歩チ固メツ、ア 

”力、特二我國チ始メ東洋ノ諸民疾ノ如ク、 

國交上常二阈語ノ權成チ無視セラレ然モ困 

議ナル外國語ノ學習ニ多大ノ犧牲チ拂匕、 

更ニブレカ實際ノ使用二當リテモ甚シキ支 

除チ來シゝ常匸國際場・里二於テ不利ノ地位 

ニアノレ國ニアリテハ、國際語ノ必耍ハ輪チ 

俣タサル所ニシテ.其ノ採用ハ刻ドノ急務 

タヲスンハアノレヘカヲス。玆ニ於デ世界二 

於ヶ〃國際語採用ノ急先鋒パ事實上東洋ノ 

盟主宗弘我力國タノレコトニ於デ最モ点義ア 

〃もノト信ス。

以上述へタか理由ニ依リ、國際沛助語ヱ 

スペラントチ我カ國ノ小學农及中答學校ノ
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敎授科目ニ編入スノレノ方法二關シ・政府ハ 

速二適常ナル調査二着手セラレ度ク、下名 

等連署シテ玆二誌願二及へゝ）。本請籟ト同 

一趣旨ノ請SS書ハ旣二第四十五帝國議會ノ 

際、貴衆兩院へ提出セヲレ、貴族院ニ於テハ 

不幸審議未了二終、）夕，レゼ、衆鬻院ニ於テ 

ハ旣ニ探揮セラレタ号〇然ル二此ノ問班二 

就キ今日マデ何等調查ノ開始セラレタルチ 

聞カサレハ.國家ノ爲メ下名阵ノ最壬遺徳 

トスノレ處ナ、:希クハ本誌ESチ.探輝セラレヽ 
一!］モ早ク此ノ重大緊急ナ，レ問題チ解決セ 

ラレンづトチ伏シテ請願スレモノナリ。

實行委員の數し相當多く、且つ準備時間 

も可なり充分わったにも係らず、委員會を 

召集して匕集まるもの常に二三名にすぎず• 

時には二人の時もわった。常に連絡が取れ 

建く漸く、昨埠末押迫って各地の同志誌君 

の手元へ数送の 運びがついたにt係らず全 

阈の热心なる同志者の獻身的努力によって、 

•かくの如・多數の署名者も得九事は感謝の 

外ない。或ろ地方では一地方で千名以上の 

署名ト集めて下さった所もわった。書式の 

不備の爲ち淚を飲んで破棄し了:署名が二千 

五百名ほ€あった。もう少し早くから準備 

すれば裕に萬も以って數ふお署名者を得た 

事さ思ふ。

斯くの如»多數の署名を得た事は隨に、 

もう我。の時代が近づいてゐろの冷物涪ろ 

ものであり、且又各地同志諸君の御健翩の 

賜であるき委員一同深く感謝して。ります。

尙、各地の御奇附•ドさったifi氏に對して 

も厚く御禮を申述べます。

何れ近き本誌上に議會に於けち喜ぶべ» 

經過ね御報告中上げ得〇事な晞伎しつ、筆 

も濶きます。（倉地）

請頤に關して終始倉地治夫柴田義勝兩委 

貝が一切な引受けて奔走されましたのです。 

兩氏に對し深甚:の謝意も表します。

〇

BONVENIGAN KUN- 
VENON AL D-RO NITOBE 

（新渡戶博士欽迎會）

La 4・an de Fcb., por doni meritat
an honoron al D-ro Inazo Nitobら 

Vic-sckr. Ĝenerala de la Ligo de 
Nacioj, kiu faris grandajn helpojn 
al nia afero ĉe la Ligo, Tokiaj sami
deanoj aranĝis bonvenigan kunvenon 
en Restoracio rakaratei*  D-ro 
Nitobe, spite de sia terura okupiteco 
dum nelonga restado en Patrujo, 
bonkore akceptis nian peton, sed ĉar 
la difinita horo, la 137, estis ne 
konvena por multaj personoj labor- 
aritaj，ni timis, lce ni povas havi 
multe da ĉeestantoj. Feliĉe ni vane 
timis: ni havis pli ol tridek ĉe- 
esta n t ojn.

Nur bedaŭrinde pro la kunsido 
en Ministrejo de la Imperia Kortego, 
la doktoro alvenis je duono post la
17-a  kaj devis forlasi je kvarono 
antaŭ la 19-a horo. Uzante duon
horon post la vere amikeca vesper
manĝo, li faris tre interesan kaj 
instruan raporton pri la stato de 
nia afero ĉe la Ligo .

Li rimarkigis pri la sindonemaj 
loboroj de D-ro Privat kaj admonis 
Esperantistojn, ke ili ne tro frue 
fieru ĉe malgranda sukceso kaj ne 
estu tro facile senkuraĝi gitaj ĉe 
eventuala malsukceso

Efektive nia afero ankoraŭ ne 
povis sukcesi cc la Ligo ； ni tanie n pri 
tio ne ĉagreni^u. Nur antaŭen plu 
ni marŝu kun kuraĝo kaj kun kredo 
sur nia vojo. Ne tro grandigu 
aferojn;laboru modeste kaj kons
tante； ĉar nia vojo al la fina venko 
eatas ankoraŭ tre longa.

Koran dankon ni esprimas por lia 
simpatia laboro ĝĵ la Ligo.
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中央機關消息

AKADEMIO
咋年秋一部吹選ビ共にその組織を完備し 

おエスペラント語管理の晟高機關たわ Aka
demio は咋早十一月廿一日附の言語委員宛 

廻状也以て、Akademio規約弟十章第十五陈 

乃至十七條並ぴに第十一章第十八條乃至十 

九條によ5各国語小委El會を具监化する旨 

發表い:。

即、條文二：れ九:、に實7見さち、各阈 

語小委員會なるものは、普及屈醴を補けて 

8S資榕試较及證期書制を乍り、自1«に於て 

著されたEsp.書籍L情査して、或は此等落 

者に烙•査の結果を知らしあ・或は注意すべ 

3點ゝ Akademio の Oficiala Gazeto に摘出 

し、或は;.れらに基きAkademioに提案す 

み役Ĥを育すらしのでわち。ニれけ耍する 

にEsp.の健3な發逢を舉ふさニみに發した 

に％ならず、即殊に二の點に重大ね影巒を 

及ぼすべき教科書並に字典の正隔を课つ爲 

必夏な施設であちさ共にその資榕試狼の制 

度を取てEsp.敎授の外评に對する幡或み保 

持ぜんさすらしのである。

不幸我国沼よりの苕語委员（X舉會委員藤 

澤眾雄氏一人の現狀でわらが、早晚我國Esp・ 
譜界の二權踰千布利雄及小坂術二の兩氏を 

加へて我國にI二の小委ĥ令が殷置さるゝ 

二ごておろう。

その曉には・我国の晤の權威し實質的竝 

びに形式的に確立さい二H、引い 

ては・外一般敎育界に對すろ我普及浬動に 

も善い®谭を與へ.內に冇爲Esp.盘著述 

家をその基礎壬して我國語ミEsp,語この間 

の相互均術關係を貝股的に讨能にする事が 

出來るでわ7）う。

二の點に關しては專ら藤澤親雄氏の钾盡 

力に侯つビニろが多い。同氏のagema且 

spertaだ手腕に£って遠からす實观されん 

こきを希望する次弱でおる。

各阈團體代表聯合・

（廻狀第五號）

◎1922年度1716 95 Sv. fk.の收入を以てそ

!の活動を初め化が、幸昨年度はその三割曾 

2400 fk.强を豫第收入ざするコミを得てい 

ち。參加團體廿ヶの中所粥會貢數に對して 

全部拂込はイギリス1,200人分を耳頭にハヶ 

に過期ず、我學會が全會R數の五分の一足 

らすしか拂つ•ていない（が金穎第二位）のも初 

为殘の十二ら國が十部分しか拂っていない 

のに遺憾でわる。早く各國が全會liに對し 

全額支拂をなI、少くさもU.E.A.ざの均 

衡も持して我岡際運砂の實蹟ト舉げて行ま 
たいものでわ么。 • ・ ;'

萬國大會

本年度の U ni versala Kongreso は瑞兀 Esp. 
會の扌茗待によって愈八丿］三口より七!］まで 

五「1問.瑞阳シュネゲに開催せらら、ニi 
に決定い:。

是ミ同時に台耳義の Otlet, Lafontaine氏 

によって创めちれた!nternacia Universitato 
ざ提携して、八月一口より七nまでシュネ 

ヴ右に於てKsp.語に!ら夏朝大舉が催る二 

ミになった。風際法學・哲醫、言語學、敎育 

舉、心理學の講座が置かれる筈で、殊に白•名 

・敎育心理の權威?ierre Bovet氏さCharles 
Eaudoin氏は既は出講を快諾されたこ。

Kotizo ［t 25 svisfrankoj V U.E.A.會員は 

特に20 sv. fr•に割引;尙滿廿炭以下の參加 

者 4 15 sv. fr・
開催地がUKA.の本據ジェネウ・だから會 

員は色。待殊利磕を享けるらしい。因に、倫 

敦からの最低往復滯在費は九磅十志でわる〇

商業會議

Genovaに於て其の第一歩を印Iた我。の 

Komerca Rondo に對すち Almilitado の氣 

勢を再ぴ揚げん爲、來る五月十五口の巴里 

戒際見/定朝市Foiroを朝して.巴里嗨迟 

會議所後援の下に第二同商業會議を開 ; 二 

ざになった。同會議で□主ミしてGenova協 

定に二って本年一月より各國に於て着手せ 

られたInternacia Eksperimentoの結果を取 
扱ふ。 ^

此 !nternacia Eksperimento |! 二れに加は 

った伊國ビザヽポロク•ナ、巴里.海牙、ライ 
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ベンべ,レク・、ブラーノ\、フ・タペスト、維納. 

倫敦、シ土ネウ・專の各地のEsp. が夫々 

商業會議听さ連絡を保って、商人ヽ會社貝 

向のEsp.講習を聞'三ヶ月二十五回の第修 

後互に商用文を交換し如何にEsp,が役に立 

つかを一般に示さう芒云ふ趣向の企でもも。 

遺憾ながら我阈の商集會議所“無爲延力且 

頑迷で二れまで一向動かなかったが、この 

實驗の結果報告を侯って大いに同志諾君过 

共にatakiしたい!,のでああ。

新聞ビEsp・

先に獨逸有數の新聞,,Beriiner Tageblattp 
がEsp.に好意あち有效な報道を揭載;した 

が.今度は女同地取引所新間の雄„Berliner 
Borsen-Courier,,が繪附錄 „Bilder-Courieru 
な創あろに當って先づEsp・號も出した。同 

新聞は有效なる記事の間にZamenhof, Pri
vate, Stechc,以下我運動の先SS者の肖像を 

多數揭げ餘白也 "Lernea Sie Esperanto44 
（„Lernu Esp.）むち標語・て・埋めていら。

又勃牙利 Sofia には „Jurnalo de fkna- 
b;noju过稱すみ遍刊が出た。

尙1925年の朗□年鑑がEsp.の爲一頁を 

割き、加なり確貰な報滥をしているのは先 

づ稱讚に價すろ。

”VERDA SEMAJNO^
勃牙利に於ては三年前から每年上記の名 

の下に全国一齋に十一月第一遍を期して有 

能な宣侮を行ひ好成績を擧げていち。同涸 

間は即勃牙利全Esp-istojのmobilizioて・講 

演會、宣傳演說會ゝ展覽會・娛樂會誓な開催 

し、新聞に書立て.色。なafiŝoj, biletoj, 
folioj合作って極力宣謀。咋年なごなかなか 

景氣がよく飛行毀を飛ばし兀りしている。 

flugfolioの文句にしかなり秀逸なのがわる。 

次に一例か擧ぐ。

Lernu Esperanton Xり始まって（勿論 

bulgara lingvoで）

★血p estas la latina lingvo de la demo
kratio.

★ Post Esp, ne staras iu nacio kun aspiroj 
konkeri ekonomie la ceterajn naciojn per la 
influo de sia lingvo.

Post Esp. staras tuta homaro.
★ Hodiaŭ multaj interigentaj bulgaroj, 

kun mez-aŭ alt-lerneja klereco, ne povus 
intcrkomprenigi kun fremdulo. Kiam ili 
estas kun tia, ili staras kvazaŭ mutaj, ili ne 
estas jam la estaĵoj donitaj de naturo per 
parolpovo, sed estas bestoj senparolaj. 
最後の二つはその儘！］本にびったり < み。

こうして集めたrekrutojをEsp-istoにft 
上げる爲この『綠の週間』が終ちき尖に各跄 

二ぞつて靠習會を開き、Lかして二の新手 

を加へた新勢力を以て又來ち塔の『綠週』に 

備へち。ニの結果實に見ちべきものがあっ 

たので今回 Bulgara Esp-istaroは二の企を 

世界的にして一層效果:わみ1の讥らしちん 

ご世界各國にこの『綠週Ĵ!冷提唱しつ、あろ。

RADIO
英来にその緖を發し7: Radio-Esp.運釦工 

漸次歐米各凰の倣ふミニろざなって來讥。 

就中痂逸のRadio界はアメリカ邊わ騷育が 

入らうさ雜晋か混ろうさし〇何でも蚁でも 

r： '•聞をさ文すればよい式の彌次氣分でな 

く、音の淸濟・明確隹期すみ二ざにやかまし 

く、又其方て・立派な成績を攀げていら通り、 

R・Esp.でし遲Uてし着©やって來もミニわ 
がえらい。十二月七日には大統領砒讯以 

下臣需歹］］の中で Kdnigswusterhause 局長

Gluck氏が立派なEsp・dissend。をやった。 

猶同十四Uにはザ博士の誕左□を祝ふ意昧 

の演沉さEsp-kantojを放送SS逸の立派な 

teknikoはEsp.のbelsonecoミ相侯って非 

常な好成績が舉げた。

長…-

集金郵便に就て
本年度から三圓以下の集金郵便 

は取扱はれなくなつ佗。會費未弓 

に對する集金は止むなく一年分以 

・ヒを差し出します。

! （料金十錢加算）
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帝國學士院ビエス語
咋年プルッモ,レに開かれた萬國聯合學士 

院會議に米園の會良が國際補助語垛用に就 

ての提案^rLT:〇日本力・らは松本博士が出 

席されたのでめろが.提案の战意が一般に 

! くわからなかつ兀。英國の舉者は一般に 

用語たちフランス語が幾分出來みが・アメ 

リカの舉者は一般にフランス語わ丄く 了解 

し〃い。そニで不便でわらから英語な補助 

語に採用せよ;:云ふ意で外ったかし知れぬ 

が、會議の席上では人造補助語:：ミったも 

のもあり、スウェーデソの會員なこはイー 

ド ね主張 し、 ペ〃ギーの代表は佛語以外の 

何如なろ語も國際語さして用ひてはならぬ 

ざ主張し結局議は未決に終ったので. 

聯济事畅听は更めて各说の學士院に對して 

之む諮問して來たのでわる。

我が舉士院し之に對して七名から或ら小 

委R會却開いたが、之は結局學問上の問凰 

ではない故杀國舉士院ミしてに正式に院議 

を決して回咨すべ》ものでない。單に學士 

院會2の各種意見に對する賛否の數だけ通 

牒すち二とになるらい、。そし-c補助語が 

必耍であち::云ふニミミ、若し冈語ならIエ 
イギリス語を垛用すべしさ云ふこ;iごはほ 

。・意見がまざまった。エフ、人うントに對し 

ては賛否區〇であるらい、。なほ次!«位に 

は施かな所が報道出來るこざ：:思はれる。

國際聯盟ごエス語
エス乂ラントが國際職盟で絶望的に否決 

され7:樣に思ってゐろ人もわるが、新渡戶 

13 士の談によれ（て、そうではなく、未決のま

、になってわろだけであろ。

博士の多大な同情わろ監緝の下に聯盟事 

筋局が闆段しT:報告書は聯盟割會に提出さ 

れ、總會は更に調査を锂的!aカ委員會に命 

に7:のでめる。折り惡く當時のフランス政 

府は例のエスペラント反對佛語擁護を主張 

する前內閣でわったため■同國政府口その 

代表に極カ エスペラントぶ葬れざ云ふ訓令 

を發したのでわつア:。委員僉では某國代表 

が直ちに筆む執って回答案を書いた。それ 

I!エフ•ペラントを殛墟にこ3 むろしたひざ 

い文面でわった。新渡戶!3士 11事侈局から 

幹事ミIて出席してわたのでわろが勿論委 

員でないから口をはさむ二:：は出來ぬ。幸 

ひ議艮が『靳渡戶さんの御意見は』さ云って 

くれたので龙って〇『勿論自分は委員てな 

いから諸君の決議をさ/>3 :さは出來り。 

然しエスベラントが一歩一歩ミひろまりっ 

、あるは事資で、二十至三十年後には大に 

世に行はれち樣になみう。その時になって 

昔聯盟のしかし智的協力委員きもわるしの 

が二んなひれ、無理解力:泱議なしてゐたと 

云って世間に見せつけられたらぎうであろ 

うか。どうL此の決議は諸君の爲めか思へ 

【エ惑心出來ない"述べられたので.他の委 

員に同忌者Lわり.『各國互に理解I合ふに 

“お互の國語をむしみもつミ研究し合はU 
ばならない』ミ云ふ文面にまで和げられた。 

然匕此の回答では熬會からの諮問趣旨の返 

事にならない.そ二で結局.その回答は未だ 

練會でI受理さ紅ず.云はば宙に浮んでゐ 

る鋭でめろ。

新渡戶博士はそ二て•次年度の猱建にエス 

ベラント碉直費を矢張り組み込んTili LT:〇 
『エスペラントの問超はもうすんだのではな 

いか』と云ふ質問が出たので、『いやかくか 

くの次第で總合からの詁問に對する智的谢 

カ委員會からの回答が來ないから、まだ決 

着してゐない。調査費を組入れたのはその 

ためで答へ、晤に總會の注意をうな 

がの事でわる。即らエスベラント 

が國際聯盟.で垛用された樣に云ひふらすの 

“&諭大うそておるが、決してまだ否決さ 

れ兀のではない。委員會さ總會この間で宙 

に浮んでわろのに過ぎぬから悲觀落!i5すろ 

にはまだ早い。

又國際電信用平語さしてエスベラントを 

聯盟が採用しT:樣に云ふのLうそで、プリ 

ゲブー（7〃シャ代表さして出席）の奮遛で分 

科委貝會を通過した・けでめる。i/rjfi會 

の決議は經てゐないのでわら。

熱心む宜俸むすろのはいゝが・めまりひ 

どい虛昔なはいて世間％瞞皆するのはつ、 

しま袒ばなるまい。
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國際花遊
抑。Internaci aj Floraj Ludoj は、古代 

希獵のそれに倣って早くからヒレネ-以南 

Barocelonaを中心さすらKataluna地方|二 

行はれ讥詩歌の験技に範って第五回萬國大 

會がBaroce】。"て•行はれた際に創ちられた 

Iので、主なる战技種目は

I. ”Amo “な歌つ元原作嵐文ゝ
II. 同散文、原作・

III. 課題、韻文の飜?？
IV. 課!fi散文の®Ŭ譯

の外番丼きして種類、文85自由の钱技數希 
花所定の審判員の手に!って受U者■む決す 

ろのて・わろ。そして四種の課Sfi中第一母當 
選者はニのFestoのReginoを選定する權 

利な喪徉すち。
本年度の第三・四種我技の腿目は、

III. M・ Costa I. Llo bera: ”La Pasto-
reta4

IV. L. Riber: „Via Blangnerna**
で以上四穫の課題競技侵笹には，,Pro Iŝtar^ 
Kataluna Antologio, La Tragedio de V 
Homaro, Fabiola.で自由競技には約二千ベ 

ソの賞金が出ている。

Festo ・來る五日中旬、第十二回カタ〃ナ 
Esp. Fed・大會を期して Palma de Mal- 
loracioで行liれる〇

我STLEI文・散文に達者な原作家.K 
詳家が大分出て來た二の際、二の題技に賞 

な爭ふ人が参數出てもよい頃仁さ思ふが如 

何・一つ 舉にして中升に名譽ね拍し我Esr 
界の爲氮を吐かん男氣のある士は、三月十 
五f] i Ti!玉稿も Sekretario の Alberich 
Jofr6, Str. BretĜn de los Herreros 18,1-er, 
l*a,  Barcelona へ 〇

La Revuo Orienta
1923年度合本 

ヱ目錄附 

郵稅共貳圓六拾£1
冷ほ咋年度、即ち1924年度仔本は目下整理 
李備中です。!922以前のLのは遺憾乍らわ 

リませ。
發 行 所 

日本エスペラント學會 

振楼蔗京1一三ニ五議

第十三回

;f日本エス大會
本年・京都で開からべゝ本大倉は次の如く 

に決定LT:〇ごうぞ今から蔑陆をくり合は 
ぜて置いて各地から多數の參加な願います。 
京都に於げち地方準備委員も今から大!Ŝな 
意氣込みで準備むさ幻ミ怠りなしです。

大會次第

〔第一日〕十月十六日（金耀日）午後
1.大會發會式
2-日本エスベラント學食邊會
3・親睦晚罢會（夕）

〔第二日〕十月十七日（土曜日）
4.分科會（午前）
ゝ夭會覘議會（午後）

6・講演會（夕）
〔第三日〕十月十八日（日曜日）

7. エクスクールソ、園遊會

8. 散禽
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所 務 事

京都《5業會議所內（京都市烏丸通丸太町 

下〃）。

VERDA FOLIO
月刊綠葉 雜誌

全部B本語で內外エスベラント運動や、 
惑駅、验文なご而白い記事を滿載してゐ 
ます。ハ頁ですがボイント組ですから內 
客頗る豐鬲です。ごうぞ各地の同志は購 
找して御援助下さい。そして購tfi料は郵 
稅共

ーク年五十錢

さ云ふ低廉です。

敦 行' 所 

ヴェルダフォリー*

京都市寺町夷川カニャ書店 

振替大阪二三四〇四番
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時事作文の研究

由里忠勝

本月號から私が時事文硫澤を受持ちます、 

時事文ミ音っても、たゝ•時j問駆に關する 

作文も書く稽占いちだびで、普通の作文 

壬異ならないざ思ひます。私は本欄マエス 

ペラント新聞記者花養咸する目的么持って 

わない.然し讥まには短い記事を新聞記舌 

になったつもりで皆樣ご一緖に硏究すみこ 

こもおりませう。耍するに本欄の作文の材 

料は比較的新らしく、時事の出來事に關係 

してゐろざ思って氏へir I z）しい〇いべ 
く長く稿ム續存てゆくついパすが、いつ 

やあみやらそれ.も今のさニろ見當がつ申X 
せん。

東京市罄の貧弱な圓太郎も追ひ追ひ影か 

ひそめて今氏はa派で叹造ぬ太郞が走り 

出した。女电掌の亦いカラーが人氣を呼 

んで大層な繁昌扳りでわろ

先づ單語を順次片づけてゆかう。

貧ミ写なゝ mabele aspekt（ant）a, malriĉe-^・
（例）見かけは貧弱だがなかなかの智慧者。

Li estas malgranda aspekte, sed granda 
intelekte.

El太郞、（乘合aca®のニミ）二のE!太郞の 

語原に就いては諾說紛。としてゐちが冊太 

郞さ言ふ男毀案の乘合馬車さ思へば差支へ 

之からう。乘合馬車はomnibuso,乘台自働 

車口 motor-omnibuso, atitomobil-omnibuso 
过言ふのだらうが餘り長たらしいからaŭto
buso こ言ったらざんなもんだらうか。それ 

ミもbusoだけにするか。但しbu帥ではな 

い。

追ひ追ひ、unu post la alia ; iom post iom. 
女車学、konduktorino, virina konduktoro. 
人氣を呼ぶ、farigi populara; montrigi 

sukceso; plaĉi al la publiko・
（例）二の新刊書は大へんな人氣な呼んた。

La nova verko trafis bonan akcepton・
繁昌振り、 prosperi; multe profiti; sukcesi.

二れでざつさ單語が分かったから薛して 

見るさ。• •,，"'' “

La malriĉe aspektantaj urbaj ^atltobusoj44 
malaperas iom post iom el la straloj de 
Tokio, kaj ilin anstataŭas nun pli belformaj 
renovigitaj „busoj/*  Cetere la virinaj kon
duktoroj multe allogas la urbanojn kaj sekve 
la entrepreno est“s en tre sukcesa stato.
繁昌す 3 はla veturiloj jam akiris por si 

mulle da regulaj klientoj・ミ言ってもよいĈ，
virina konduktoro 壬言って konduktorino 
ミしなかったのは特に女車学の女に力を 

入れた為め。allogas |X人をひきつけろ。

（モスクP六日發）

霍國文學研研の爲め昨年ハ月以來モス 

ク口滯在中の前早稻田大舉教授片山伸氏 

は今回觀國官餓いら口鑫間に正式外交關 

係のないのね理由として退去を命ビ・ ĝれ 

た。 （東原新聞）

ハ月以降、depost （la lasta） aŭgusto.
正式外交關係、normalaj diplomataj 

rilatoj ・
（例）友誼的關係、amikaj rilatoj.
商業の取引關係、komercaj rilatoj.

理由ざして、"ゝ 0

（例）その小供は行儀がわるいので（それを 

理由さして）罰された。

La knabo estas punita （tial）, ĉar li kon
dutis riproĉinde.又は pro lia riproĉi nda 
konduto.
退去す Z ヽ foriri el; adiaŭi.
（佻）彼は國外へ退去も命せられた。

Li estis forsendita el la land〇・

又は Li estis forpelita traus la land
limojn.

正式關係がなし、は日本語の方がおンヤV 
してゐるので無理もないがne estasではい 

けない。戰劇にあった關係卜今度新たに再 

興すお意でわみから、restarigiさすれば/ 

い。

二ゝに诜意せねI工ならぬこさは、これは 

モスクUからの來眾でおるから「片山伸氏 
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（i咋年八月にモスクワに行つア:（iris）J）ミ澤 

してはならない。モスクワの新聞記者の立 

場から言へばvenisである。

Moskvo 6 Januaro.-S-ro Sin l<atagami> 
eksprofesoro de literaturo de tjaseda Uni
versitato en Tokio, kiu venis al Moskvo 
lastan auguston por studi rusan literaturon, 
estas ordonita de Sovietaj iditorbatoj tuj 
forlasi la landon, pro tio, ke normalaj dip
lomataj rilatoj ne estas ankoraŭ restarigitaj 
inter Kuŝujo kaj Japanujo.

（Tokio
forlasiは打匚やち.放擲すろ。

（例）彼は全財產を捨て、單身露國に入っ 

た。

Li forlasis sian tutan havajon, kaj vojagis 
sola en Kuŝujon.

二月三口相模灣沖合に於て難船したるみ 

ビり丸船員數名は折柄通り掛れら汽船に 

救助せられたれごも.その他の者は全部 

溺死せり。

沖合、for de la bordo de Sagami, for （mal
proksime） sur la maro,

難船する\ŝipperei; ŝiprompiĝo 
通り力・ゝら\okaze preterpasi.
溺死する、droni.
（例）Si dronis eu la rivero.

（誤って）彼女は溺死しT:〇

Si dronigis sin en la rivero.
（川に身缶投げて）溺死した。

Kelkaj el la ŝipanoj de Midori-maru, kiu 
rompigis for de la bordo de Sagarui, la 3an 
de Feb., estis savitaj de vaporŝipo okaze 
preteriranta tiam, sed diuj aliaj bedaŭrinde 
perei &

（例）童迺2烈風に火の手は擴がった。

Instigite de la forta vento tiam blovanta, 
la flamoj rapide disvastiĝis.

（ナウエン六H發）米國最初の女知事たる 

W州N夫人及び丁州F夫人は一月一日 

Xりその職についた。 .

来戒はAmeriko,然し普通合衆國の意の 

場合さしてUsonoを用ふ。アメリカ人は 

Usonano. （The United Stales of Norlh 
Americaの略字）〇 Usonaさは1く言つナ:も 

ウソ
ので、確かに『嘘爲』な网でわ“

知事は.Guberniestro; prefekto.
職につく. preni la postenon; preni sur 

sin la oficon.
（例）彼は某會社の職についた。

Li trovis laboron en iu kompanio.
（洌）確かな職にわりついて充分な收入の 

わるこさ位幸福はない。（人形の家）

Estas plej felice havi certan pozicion kaj 
sufican enspezon.
次に全曲トエス譯してみbミヽ

Naŭen^ 6 Januaro. 一 しa unuaj usonaj 
Guberniestrino;, S-ino N. de W. kaj S-ino 
F. de T., prenis sur sin la oficon 1 Januaro.

まだすこし空白が殘ってゐるから少し作 

文の練習をするこさにします。

◎先般ジェネバニり歸仞せち新渡邊博士は 

國際聯盟.ミエスペラントに就ての講演をな 

し多大の感動を輿へた。

Dro. Nitobe, kiu revenis lastateuipe al 
Japanujo el Ĝenevo, faria paroladon pri la 
Ligo de Nacioj kaj Esperanto, kiu donis 
grandan impreson al la auskultantoj. 
◎彼はu本人がもつご國際問題に興球な持 

っやうに箝望い:。 ・

Li esprimis sian deziron, ke la Japanoj 
pli interesigu pri internaciaj preblemou 
◎僕“以前君に會ったやうな氣がすろ。

Mi jam vidis vin ie, sed kie, mi ne 
memoras.

おこざわり

本號は紙數を增加したにもか、 

わらず記事輻湊のため質疑應答 

欄、新刊紹介欄.通信希望欄等縮 

少又は割愛しました。 ・
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PERSISTA STATA 
SOLDATO

頑張り屋の錫の兵隊さん

7ソデレセレのむ伽噺 

ザメンホフ博士エス譯

註驛松崎克己

(2)
Ĉio certe estis ĉarma, sed la plej 

carma estis malgranda knabino, 
kiu staris meze de la malfermita 
pordego de la kastelo. Ĝi ankaŭ 
estis cltranĉita el papero, sed havis 
sur ĝi silkan veston kaj malgrandan, 
mallarĝan, bluan rubandon trans la 
ŝultroj ; en la mezo de la rubando 
troviĝis brilanta stelo, tiel granda, 
kiel ĝia tuta vizaĝ〇.

何もかも(Ĉio)ほん;iに(tre)美は〇、 

(ĉarma)のですが,然し(中て・い嚴L美はい、 

のは4城の開い(marfermita)大門(pord,- 
ego)の最ん中に(meze de)立ってゐれ(kiu 
staris)小むすめでわりましĴ:〇それ1(Ĝi 
ankaŭ)紙む(el papero)切り拔いたしの(eF- 
tran^ita)でわりましたが，その上に絹の衣 
物を着て居り(havis sur)小さカ:,巾の狹い,| 

奇いリがンを 肩からかけてゐましT： (havis : 
... trans la ŝultroj);リおンの眞ん中に(1(en | 

la mezo de)光りか、•やく星がついてゐまし 

た(trovigis),(それは)お顔(一杯)位も大きな 

のです。

(bela(M1に對しp美しき,美な

4ĉarma (人の心をひきつける樣な)美はし

\ い,か•わいらしい

/meze de ( — en la mezo de) la varmega
1batalo血戰の堆中に

^interne de la domo (ekster la domo に對

＜して)家の中で

jlaŭlonge de la rivero 川沿に

|daŭre de tri horoj三時間かゝって

\dekstere de li彼の右側に

(havi pipon en la buso 啣へてゐる

|havi libron en la mano 持ってゐち

| havi sakon sur la dorso 脊負ってゐ 〇 

く havi pafilon sur la ŝultro 擔いでゐる 

havi tukon ĉirkaŭ la kolo 卷いてゐる 

havi girlandon trans la ŝu Itroj 同にかけ 

てゐら(頸のまわりに)

t ro v*  iĝi=si n .trovi=esti 在る 〇

La malgranda knabino ĉarme 
etendis supre n siajn ambaŭ brakojn, 
ĉar ŝi estis dantistino, kaj krom tio 
ŝi levis unu kruron tiel a吐en, ke la 
stana soldato tute ne povis ĝin 
rimarki kaj pensis, ke ŝi, simile al 
li, havas nur unu pice!on.
小娘は手振美はしく (ĉarme)兩手なば高く 

(supran)揚げてゐましT：,それは(ĉar)舞 

子rdanc^sfino)なのですから ©r)尙ほ 

(krom tio)娘は片足をめげてゐましf：(しか 

い非常に高く (alt^n)あげてゐよすので 

(tiel altan, ke...)錫の兵隊5んはその足が氣 

がつかす(ne povis ĝin rimarki)ロ分ご御同 

樣(simile al li),一本足しかない(havas nur 
unu piedon)のだざ思ひました。

!
Li staris supre sur la monto. 山の高い處 

に立ってゐた

Mi ĵetis ŝtonon supren en la aero.石を空 
申に投げ上げた{

Krom li venis multaj personoj・ 彼も來た 

が彼の外にも多敷來た

Ĉiuj venis krom li.彼は來なかったが彼 

の外は皆來た*

(Rimarki (目にざあて)氣がつく

)Rimarkigi (丁度目にざめさす樣に)人の
!注意をうながす

Ni ne devas tion lasi rimarki = Ni ne 
devas lasi, ke tion oni rimarku 人にけご 

られてIXなら工)。

tielke...非常に~なので…しね位。 

estas bona por mi kiel ed
zino !u li pensis, „scd ŝi estas tro 
altrangula por ini, ŝi loĝas en kas
telo, dum mi havas nur skatolon, 
kiu apartenas ankoraŭ al dudek kvar 
aliaj, tio ne estas logejo por ĥi. 
1 amen mi vidu, ĉu mi povas kona・ 
tiĝ kun ŝi !u
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『われは吾锻にもおつらへ向の妻君だな』 

さ兵隊?んは思つ'のてす『た•がち壬高貴の 

御身柄すぎて（tro alCran^ula）僕には及び 

IつかむI' （tro ... por mi\わの垠は4城に 

住んでゐあのに,（然るにdum）舌輩には箱し 

かない（havas nur skatolon）,しかしその箱 

たちゃ（kiu）他の二十四人のtのでわ6 （kiu 
apartenas al）,そんなしのはさてもあの方の 

む住ひ（1〇?切〇）にはなれない。だがまて丄 

（Tamen mi vidu）, 3工Ĉ次）のむ姬様ざ近付 

きになれる（povus kon^Vigi）かな』

（Tio estas bona por li お碗向だ

）Tio estas bona por mi kiel tempopasigilo- 
j暇つぶしに（さしてkiel）もつC二い
（だ。

en kasteloにlaがっかわこさに注意〇 

（Tわのむ城に（住んでゐる）』さ云って居ちに 

非す。『城に住む身分』のはで一般，即ち不定 

の場合でめる。

S
 Mi havas unu dolaron. —*弗持ってゐる

Mi havas nur unu dolaron. 一弗しか持つ 

てゐない。

Li povas paroli nur en Angla lingvo. 英語 

しか話せない。

La libro apartenas al ini.その本任私ので 

す（La libro estas mia, !りも此の方が 

多く用ひらる）〇

Li estas tre honesta, duin lia edzino estas 
mensogema.彼仁正直であるのに（然る 

に一方dum）神さんはうそっまだ。

Si estas ankorail tro juna por kompreni 
tian aferon.彼女はまだまだ幼いからそ 

んな事はわからない。

Tio estas tro kara por mi.高價で僕に“買 

へない〇
/Mi vidu, ĉa mi sukcesos.うまく（少 くか 
I こうかまあやってからの事だ（やってみ 

jきコ。

/ Vi vidu, vi eraris.なら御覽，間遠った
1みう。

;Li vldoSf ke mi estis prava.僕の云った通 

jりだ:i云ふ事が今にわかろう（目がわこ
、う）。

koni見識ってゐる，kon'at（ul）〇知人,kon'・ 
at^ĝi知り合ひになる。

した。

其處から 

英處へ

其處まで

Li kuŝiĝis laŭ sia tuta longo mal
antaŭ flartabakujo, kiu staris sur la 
tablo・ De tie li povis bone observi 
la malgrandan, elegantan sinjorinon, 
kiu senlace staris sur unu piedo, ne 
perdante la ekvilibro n.
兵隊さん・ふんぞり反って（1沁sia tuta 

longo）テエプノレの上にのってゐた（kiu staris 
sur）0^®草箱（flartabakujo）のかげ:（maV- 
antaŭ）橫□りました。其處からあの小さな 

統羅花かざった（eleganta）®人な：く眺める 
ここが出來たのです，してその婦?人は 住山） 

中心も失はず（ne perdante la ekvilibron）疲 

れし見せず（senlace）片足で（snr unu piedo） 
立ってゐま

S
De tie
tien

ĝis tie
lati （又は per） sia tuta longo （からだを）一 

杯にの江して,せい延がなして 

前置詞antaŭに二つの;Sわりĝ）（何。） 

の前に〔と場所即ち位置を示フ，山（何 

々がわった）以前に〔と時も示す〕。それ 

に對して（c）場所の!T （何ののウシロに, 

カゲに』はmalantaŭ, （d）時の『（何〇す 

る）アトで』はpostを用ひろのが普通で 

ちろ。但し言葉は冗より簡がよろ二ゴ 

れるしので的らから,（c）の場所の『のり 

シロに』1二（エ三綴のmalantaŭの代りに 

一綴のpostが代用されみ二ミが多い。

）
malantaŭ （又は post） la domo staras arbo 
家のりシロ（せき）に立木がおる〇

Li revenis post la vesperigo.日が く れて 

から（アトに）皈っか。

（
vidi （物が目に映じて）見乞ろ

rigardi （vidiせんミして視線を向けて）見 

ち9視る〇

observi （1 く細なしらべる樣に）視ち，歡 

察する,（それより細心見もさめて法淳 

宗旨習潰なゴ）守る，遵ふ。
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懸賞作文答案
初等科

（一月號出題）

（I）, しiam mi suferas de beriberio, 
kiam somero venas.（林克己君）

En ĉiu somero beribero min 
atakas・（河野貞治君）

今度は問題が非常に容易だったのか、應| 

募冷の數が大翅多く懸賞係目を白黑さぜて 

採點にいそがしい。併し中にはZamenhof 
帽士にだって到底理解出來ないだらうさ思 

はれるやうな迷譯も無いで仕なかったが、 

一般としてはまづ好成續の方であった。尙 

一層の御陆!3も希望する。

脚氣といふのなローマ字で心藩ミになっ 

了：のざ、beriberoさせられた人ミ又 beri- 
berio させられた人ざ略・三爭分された。 

^Iillidge, Beirac,千布氏の vortaroj には 

beriberoきめるから、これが正しいのだら 

う。ザメンホフのverko中に未だに段見し 

ないので、確言仁出來ないが,

⑵ De antikva tempo Joŝino 
estas bone1 konata ne sole pro sia 
ĉerizfloraro, sed ankaŭ pro historiaj 
okazintaĵoj.（係）

Joŝino estas de antikva tempo 
famekonata ne nur pro siaj multe- 
liombraj ĉcrizfloroj, sed ankaŭ pro 
siaj historiaj oj ・（Ain）

まだかなりい、のもあったが、ぎれも同 

じゃうむもの〇『歷史上』もsuper la historio 
さか又はsur la historioとしてめらの在・見 

て、直譯・亦極まれりこ感ぜざるを得ない。 

併しEn la historioミかhistorieと穩便な 

方が大部分たった。中には、次にか、げるや 

うな名文もあったが、匿名なのは殘念。誰 

か大家の變普ではなかるまいか。

Estas de longe dirote, ke la ĉarmo 
de Joŝino sin trovas ne sole en la 
beleco de ĉeriza plenflorado, sed 
ankaŭ en la riĉeco de historiaj 
lokoj, （Seĉjo）

（3） Vi iras al la banko ? Mi ' 

do akompanos vin, ĉar mi ankaŭ 
havas aferon tie （係）

:Se vi nun iras al la banko, mi 
ankaŭ iros kun vi; ĉar mi havas 
aferon tie.（松塢勢太郞ft）

『少し用事」な iomda aferoj, afereto, ioman 
aferon等わったが、仁ドaferoでい、だら 

う。（Supjo）
成績爽。〔優〕SeĜjo君。Ain君。堀部語 

朗君。荒井道太郞君。林克己君。中村留雄 

君。河野貞治君。松塢勢太郎君。平松凡耶 

君。最高點者Se可〇及びAin兩氏匿名につ 

申堀部君受賞。

LSJ竹田、木全、伊藤、木下、服部ゝ久 

米、藤井、弓山、Komencanto福岡.河原、 

野中ゝ常田の諸君。

〔可〕Aejo湯淺、小杉、調、江口、菊地、 

玉井、深川ヽ金谷、桑田、良南、の諸君。

高等科

En pluvaj tagoj, kiam melankolio 
regas en la domo, unu cl vi ial 
envenas malgaja en mian stud〇

でambron ; kaj apenaŭ eldirinte la 
solan vorton: 3,Paĉjou el sia sil
entema buŝo, li sin premas sur miajn 
genuojn kaj ckplorĝemas. （係）

Okaze en tiaj tagoj melankoliaj, 
kiam pluvado daŭras la tutan tagon, 
unu el vi venas en mian ĉambron 
malgaje muta, kaj apenaŭ eldirinte 
,,paĉjojn falas sur miajn genuojn 
por ekplorcti. （Kapro en Marco）

（T上りかゝつア:…』を sin apog!も用ひみの 

は二の場合面白くない。まるで、壁にした 

れて煙草でもふかしてゐるやうにさへ思へ 

るから。sin premiミカ强く、泣き崩れ^樣 

も莒ひあらはした方炉適切たらう。Kapro 
en Marĉo氏の簡にして力强い筆致は最高點 

に位すろ資格がめり。靜岡の梶Verdanjoさ 

んのは、ビコまでし素直な美しい文S2で約 

った。

高等科の答案の中にさへ文法上のeraro 
の多いのには驚かざろな得な八。ニんな文 

法の易いEsperantoで高等科に應墓しゃう 
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といふ位の方がgramatiks eraro もすみや 

うでは心細い。尙大家連は:わまりに謙遜さ 

れてゐられるのか、それこしEsperantujoの 

殿堂奥深く鎭座ましますのか.御投書が少 

ない。これからはヽなみべく大家連もごし 

ビし模範譯も御示しが願ひ度い。今のやう 

に係の方で、模範諜⑺を蛋らへればならぬ 

zいふやうな二ざのない位に「〔す2ちゃん〕 

和績ち〔優〕Kapro en Marco氏、梶キ 

よ子氏。M. KinoŜita氏。堀部語朗氏。木全 

多見氏。Kapro en Marĉo氏匿名につき梶き 

X于氏受賞。

（良〕林、Komencanto.常田、河野、服 

部、久米、中村、H. Koike,の諸氏。

〔可〕石川、藤井ヽ深川・平松・竹田、 

A0jo,荒井ヽ伊藤、小杉、松纵 朝井の諸氏。

Rimarko: — Pseudonimo permestita, sed 
premio ne donota!

懸賞作文課題

初等科
（リ私は急ぎますからニれで失禮いたし 

ます。

（2）こちらの方へ御出向孑でしたらぎう 

ぞ御立ち寄りな。

⑺わの人の妻君はいくつだろう。まだ 

十八九にしか見尢ない。

高等科
夢啓愈卸淸適奉賀候陳者豫而當行へ就職 

方御申込相成居候處本年ハ時節柄垛用人員 

チ切詰居候際ニモ有之旁乍遺憾貴意二副匕 

兼タルコトト相成候閒不惡询諒承被下度此 

段御通知申上候敬具。

H本興業銀行祕書課

注 意
締切三月二十日限り。答案は郵紙に一行 

置きに認め、各科用紙也異にすらu宛 

名、學會內懸賞作文係。賞二名。

ら.• 〔S.SSJ

BIBLIOGRAFIO
（新刊紹介）

◎『エスベラント講習用書』小坂掲ニ著;13X 
19 cro, p. 62; prezo 50 sen, poŝtkosto 2 sen ・ 
日本ヱフ、兀ラント學會發行;1923. '

エスペラントは如何にやさしいざ“云へ 

數F!の講習で大成し得るしのでない。文法 

の大要だけなら何も講習にゆかずさt獨習 

位は出來ろ。講習の使命は文法を例に就て 

釋くにあろ、讀み物に依て語法ものみニま 

せちにある。本書は文法24頁,小坂氏獨特 

の按配さきの比いた譯文練習ざでわらゆろ 

語法をったへ,其粽は讀み物で，◎伽噺小話 

から各楓散文韻文商業文二十一篇花輯め,附 

すらにEspero及びTagiĝoの樂時を以てし 

ておち。H本に於けちエスペヲント講習ね 

この程度の充賓せち眞の講習となってもう 

よい答である。各地の講習會にて是非使用 

せられむことなす、めろ。十冊以上任一割 

引、五十冊以上一割五分引.百册以上二割引 

の特典しあみ。

◎『第十二冋日本エスペラント犬會記錄』大 

會地方準備委員編;15x23 cm, p. 52;非賣 

品;1923.
©Tri Lirikoj cle Shakespeare: muziko de 
Matthew Francis Coates, vortoj tradukitaj 
de Archibald John Ashlev; eldonita de 
pastro A・ J・ Ashley, Farnlev Tyas, apud 
Huddersfield, A ngi ujo; prezo afrankite 1 ŝil 
7 P-

沙粢ゝ）ヤ王の譯者Ashlev牧饰によって沙 

翕劇よりの三つの 歌曲が新しい作曲ミ艾に 

Esp-tigiされて出た〇 1・は〇Measure for 
Measure" IT以尺報尺』の第四幕第一場にあろ 

Madrigalo （一種の戀歌型大成エス和譯不充 

分）II.は（シンベリソ）第四幕第二場の 

Guiderius （baritono） ざ Arviragus （baso）ざ 

のdueto III.は『十二夜」第二幕第三場の 

Carpe diemの歌:歌詞の譯は少。堅いと思 

われるがリヤ王を譯した筑だけに慣れた・» 

の、耿曲は三つさI我个日本人には少々 

oratorioに傾き過ぎた感を抱かしめらが古 

典の昧も出す爲の努カミ見るペまものでわ 

ろう。〔進藤）: : 「・Ĵ弋
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國際語有象無象

0 s s
前年末にむ約束しr:『近世』世界語史も書 

二うこ思ったのですが、それならいっその 

事序でに『占代』世界語史、即ち十七世紀か 

らエスベヲント出現迄の百數眩種の屮代表 

的なもの二三花も紹介し・『近世史』（即ち工 

フ、ペラン〕、成効後のtの）に及ぶ;とにしま

よくライナニツ（1666）な世界語の父であ 

ろ^云ひますが、甚だたよりにならぬ父で、 

猿逸のディデノレレ氏など『獨逸人ミして甚だ 

否定すおのは遺憾だが之は誤でおち』过 

S Vendreda Klnbo<£中の一謫文で喝破してゐ 
ち。佛人は哲人デカノレトなかつぎわげてゐる 

が二れさて1629塔にその友人P. Mersenne 
師から送って來た著者不明の六條からたち 

ラテン語で書いた世界語に關する刷物に對 

L批評し『そんなものは何でもない.已にだ 

ってわけなく出來ろ』过吹いてゐろ位の所で 

feZ>〇

結局ザメソホフの心な受けついだエスペ 

ランチストの眞鈿味から見れI工耍すらに何 

れし遊戯に過ぎない。『ザメンホフ以外の人 

の作った國際語はよし如何に言語芒して完 

全無缺て•あっても決して榮龙得ない』と云ふ 

吾〇日頃の信仰な更に更に深める。

むほ世界語の早譜“『愛の人ザメンホフ』 

の附錄に揭げてある。就て一覽せられたい。

Urquhart卿の自慢語

最も古い世界語の老案者たちSir Thomas 
Urquhart （1Rabelaisの誦譯者过して知られ 

てゐる〇彼が,,LogopandektcnsionGと云ふ 

珍妙な名の世界語を造ろうと思ひ立ったの 

も此の書に頁ふ所があった事ミ思“れろ。 

1653年しondonで發行せられた彼の著書に 

（X.此の語の『艮所』次十六項を並べ立て、 

G* 文法と辭典はいづれ後口發行する』こ琛告 

1たのみでその約束の文法诽典は遂に發行 

せられなかった。依て吾人は彼が吹聽に及 

んだ六十六長所を通じて僅かに此の語の組 

成もうか、•ひ,知り、只感じ入るより外に仕

方がない。アークハート卿の言が眞にして・ 

そして此の御自慢の語が發表されてゐたら、 

今日エスペヲントも何もいったものではな 

い。いでや有り郵き六十六長所の二三な御 

紹介申さう。 ^ 「け

B・第六に・いやしくも格渥化をなす品詞の 

格の數に於て此の語は如何なる他國語も匕 

優越してゐろ。他國語では格變化はせいぜ 

い多くて五格 か 六格であるが.此の鉛は主 

格の外に十の格を有してゐち』。

『館八に、數较化も此の語は極めて蛟であ 

〇〇他國語では數はせいぜい二つ2三つで 

あるがヽ此の語には單數、双數・復数、偶很 

數の四つの敢變化がめろ』。

『第十に、此の;吾には十一の『性』の區別が 

あち。此の點も他凰語に麽って居る。

第十一に、動詞、雜役鏡、分詞及び混成詞 

“皆夫。現在時の外に十の『時卫の塑化な有 

してゐる。此の如き多數の『時』變化は他园 

語には力:い』。

『第十三に・他國語では『法』はせいぜい六 

っしかないが、此の語には七つもわみぞ 

よ...〇

たいていの國際語の自慢ざすみ所は格・ 

數、時、法導の文法変化が自然國語丄り少く 

簡単でわろミ云ふ李でわるが、あら不思議、 

T ーク ハート卿のロゴパンデクテレシ亦ン 

は正にその正反對。國器以上に『翌富』译 
化あろ二i天下一ミ歌ってわる。然らば定 

めし複雜極まりなく、學習困難なものさ思 

はれちが、左にあらす、卿は更に口 く :一

『第四十七に、誌君も定めし爲倒ぜられる 

ニミであろうが、此の語はあらゆら苜語中 

學習が尤も容易でめろ。十はの兒童も三ヶ 

月で之な習得し彳!｝ろ、それは此の語には他 

の國語にはない記憶な容易ならしじら仕掛 

があるからである』。

驚倒ヽ驚班吾人は無條件で能刮するより 

外はない。只だ遺憾乍ら吾人は『十はの兒 

童』でないからそうで學習は出來ぬa 

!も知れ耳が、二れて・今日僅か十六ヶ條の 

I文法しか持た）□エスベラントが『三ヶ月で之 

を習洛し得る』なざ得。さして威張れた義 

!理で任ない。
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ir第五十に、此の語に於て動詞及び分詞は 

四態を有す、然ろに他國語に於ては三態以 

上わるを未だ聞かざるなり。』

匚フ、ベラントでは「發動;、受動」の二態し 

かない。四禮さはまこミにキタイな事でめ 

ろ。勉任文法以外にねほ此の語に色々有り 

難い鞭驗のめお:こを説く。例へば第二十 

五項に於て韻文ではラテン又はギリシャ風 

の普通の詩句の訪・格の代りに此の語では全 

く別な作詩法があろざて;一

「第二十六に、此の語で平仄％合せあこさ 

は容易でわるが、尙ぼ英語や其他の國語に 

於けちご同樣脚牘なふむニミにも妙法がめ 

あ。押服に當って詩人がまごつかa棣に各 

語に對して之壬同じ韻の語尾ね有する單綴 

が少くも五百餘宛備へてわる胡

『第三十四に、此の語で草の名を示す語は 

此の草に必變な寒暧・乾濕の度合、其他の草 

さ區別される特性もし表はす棣に出來てゐ 

n
『第三十八に、名詞.代名詞・前置詞、冠詞 

等を合55さす仕組みがめって驚倒すべ3 
「簡潔」な云ひ方がやれる。それはいづれ「文 

法」に於て評說すべし。』

『第四十三に、間投覩の數“他の國語に見 

ざあ程莫大にありて以て感情の表現も夫。 

高調し得』

『第四十八に、此の語は敬語に於て最も要 

領よく就しあり。以て宮延及び淑女の用に 

適すべし』

E第五十に、全能の神に對する祈願及讓辭 

にかけてもその明細なら點に於て之に比同 

し得る國語はない。故に僧侶及ぴ善男善女 

に最も適すべし。』

惜むらくは惡□,ミシャレに於て世界の凰 

語に冠し、aĉulojに最も適すべしこ云ふ條 

項だけはない樣である。

魁は最後に上記諸國詰に@3六十六艮所 

の外に實際には三倍往も.少なからぬ考慮 

が拂ってわるので、いよいよ木物の!?文法さ 

辭典』が我行されたら定ろし世を驚到せしむ 

ちに足るでめろうこれ論してゐる。

まこ过にすばらしい、すてきた、天下一の 

國際语であるが、殘盒乍ら唯一つ缺點がわ 

る。それは單に卿の御自慢の前ぶれのろで、 

御約束の『文法さ辭典』とが遂に發表喳られ 

むかった事でわる。

迂なる學者語

世に學者ご稱するせち辛い世事に迂い閑 

暇人種があち。世界語も多分にもれす此の 

連中にLてあそばれた時代がわる。（近代に 

る英國のノウヰー卜なこ•云ふ男が愚にもつ 

かぬ知ったかぶりを書いてゐみ。大英百科 

全書Universal Languageの條か笑覽すへ 

し）〇此の所謂『學者語』（filozofia lingvo7の代 

表は『表.®;文字語』（pazigrafio）である。人の 

各積觀念4>W（多く文字）を以て表示せんこ 

する1ので、下樣に云へば『符牒』である。現 

在人間が使ってゐる如何なる言語ミし似て 

も似っかぬしのである。

佛國のMoch氏（舊いエスベランチストで 

akademianoであったが今口では名を聞力・ JO） 
の『世界語分類』は人も知ろ知く

I. 自然語を基させず、全然頭からひりり 

出しア:aprioriaj sistemoj;
II. I e II!ミの混交式ゝ即ち一部は自 

然語から取り入れ、他は人爲他に創造した 

もの、Volapiikなビは此の類;

III. 自然語花基さし、之に合法的な整理 

もほご二し？： posterioriaj sistemoj 〇 即ち眞 

の人造語さは云へない、整锂したろ自然語:》 

Esperantoなごは此の式て'わろ〇

Pazigrafioは勿論Iに翳すちもので、世界 

語史さして而白むかい、奇拔なしのもまた 

此の式から輩出する。

次就にはparigrafioの最し古いダ〃力♦丿レノ 

Dalgarno （1661年）のしのか御紹介いたす二 

さにします。

（p. 58よりつ、・く）

Ferninte la kunsidon, mi aranĝis 
la teopartion, fcaranĝantc de ĉamb- 
regon, kun 6o ĉeestantoj・ Dume, ni 
gefcdcracianoj, amuzadis la feliĉegan 
tempeo n.

La oficejo de Mieken E-to Fed. 
en Mie Agr. kaj Arb・ Kolegio-
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科學社會欄

ELEKTRA LObOMOTiVO
en

JAPANA FERVOJO
S価 Hosaka

Al la veturiloj/ kiuj estas uzataj 
por urbaj komunikiloj aŭ inter mai-； 
proksimaj urbetoj, oni deziras jenajn 
kondiĉojn.

(a) … Granda rapideco kun plena 
transportokvanteco-2

(b) •… Simple konstruitaj3 en la 
manipuloj de veturigado.

(e … Ne donas malbonan higi
enon al la vetura ntoj kaj loĝan- 
toj, kiuj havas sian loĝejon en 
ĉirkaŭ lokoj de la veturvojo.

I^aŭ tiu ĉi grava vidopunkto 
Japana Fervoja Ministrejo faris pro
jekton de fervoja elektrigado/ kiu 
estas jam aranĝita kiel ligilo inter ； 
Tokio kaj aliaj urbetoj・ Sed el 
la intencoj elektra veturigado sur 
Tokaido Unio estas plej grava kaj I 
la unua celo.

De antaŭ kelkaj jaroj nia Mini-： 

strejo ekkomencis la provon de 
fervoja elektrigado ĝis Koozu kaj 
Jokosuka, kiu estas unu parto de 
la fervojo, kaj ĝia preparado prcs・ 
kaŭ kompletiĝis. Kiam ĝi aperos 
kier elektrigata fervoj〇 perfekta, 
tiam oni vidos strangformajn vogo 
nojn ; gi estas clcktrolokomotivoj.

Antaŭ kvin jaroj Japana Fervoja 
Ministrejo mendis kvardek du cle- 
ktrolokomot i voj n al Anglujo, Svisujo 
kaj Usono, kaj ili ĉiuj jam alveni n- 
taj al la mendinto, nun dormas 
atendante estontan grandan labor
adon t

Elcktralokomotivo por Ekspresa 
Personvagonaro :5 La desegnaj〇 
metita ĉi-subcG prezentas7 tiun ĉi 
lokomotivon, ĝi estas la plej granda 
nune8 en Japanujo. El la signitaj 
literoj sur la desegnaĵo : A estas 
parto de maŝina ĉambro,9 en kiu sin 
trovas diversaj maŝinoj por protek- 
t ado kaj reguligado10 de la motora 
rapideco; ambaŭ finoj de A, kiujn 
ni signas per V, estas vcturist- 
ĉambr〇11, kie laboras veturigisto kaj 
lia helpanto. Sur la tcgmcnto de 
la lokomotivo estas surmetitaj du 
pantografoj, per kiuj oni kolektas la 
elektrafluon^2 de Katenalia Linio,13

ElektraloKoniotivo
Por Ekspresa T^rsoava^onaro
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kiu estas pendita super la tramo. 
Al la ses opaj radoj el la dek opaj 
ni speciale nomas Movaj radoj,14 ĉar 
ili havas po unu motoro, kaj aliaj 
malgrandaj, estas kondukaj radoj 
per kiuj la lokomotivo povas glate 
kuradi sur kurbaj linioj・ しa kapa- 
bleco18 de la lokomotivo estas jenaj.

Tuta ĉevalforto17
1836 ĉF （Kontinua） 

Rapideco 96 Km po unu horo 
Tirforto18 450 metraj t unoj （sur 

supreniran t3 dek
livo19 de x/ioo） 

Tuta pazo de Lok.
97 metrajtunoj

Tiu ĉi lokomotivo estas farita de 
Angla Elektra Kompanio en Lon
dono, kaj kostis 2 50,020 jenojn.

〔U本盛道に於けみ盘氣機關車）1車輛 

2輸送鈕3 （運轉が）簡便な構造4戡道能 

化 5急行旅客列車用 6下に揭げた圖面 

7示す8現在（日本に於て最大）9機關室 

10運樓室 12館流を（聚ちら）13 （軌道の 

上に吊られた）カテナリ7架空）線 14働輪 

小案內（あない）輪（導輪）16能鈕17總 

馬力 18率引力19（百分の一）上り勾配。

本年度から集金郵便は參圓以下 

は取扱はれぬ事になbました依て 

會費は成ら可く各自御拂込み下さ 

い御拂込みなき會員に對しては望 

圓五十錢（一年五グ月分三En四十 

錢ビ集金料十錢）の集金を出すこ 

こに致し去す何卒惡しからず實は 

貳圆五十錢の集金を書いて窃便局 

へ持って行って返されたので更に 

書き更へるこさな手薄の委員には 

不可能ですから貳を參にかへて半 

ぱな額で出します。

委員より
■各地方新聞に揭我されたエスベラントに 

關する記募の切拔・も御送り下さら方〇に 

はー。其の度每に御禮を申上ませぬが常に 

深く感謝して居ります。備付切拔帖に貼っ 

て丁寧に保存してわます。將來普及の；い 

資料さなりませう。

❷次の方〇の目下の御住所御存知の方は御 

面倒ながら學會迄御一報む

難波英夫、問獺敏夫、深田畫治、藤田末 

藏、井上四和、杉田正臣・中豊次郞。

@御擲居なさった際は速に御知らせ願ひま 

す。折角送った雜誌等が返戾されて來ます 

のが每月二三十通あります。お互につまら 

ぬ損をしますから。

三月の通俗講演

三月二十五u （第四水曜日）午後七時より。 

會员の來Ĵ$も歡迎す。

東京市神田區西今川町El本工スベラント 

社講堂に於て。•

講演者

】・魁未定 藥學士岡本好次

2.日本を去ちにのぞみX须〇木要

補習硏究會

每遍土曜日午後六時半から。

日本エスペラント社講堂に於て。

講堂は□本エスベラント社押田氏が提 

供して下さいます。然し電燈料筑斯代 

ミして每冋十錢なり二十錢なり出し合 

ふこざにしたいざ思ひまて。會Rはご 

なたでも自由に出席が出來ます。

罠災前ミ同樣別に學期の始めもなく終 

りもなく、無始無終、年中いたします。 

髀師は學會委貝連C

例 會

每週水曜日（月の第四水曜aを徐く）午後七 

時から學會・事畅所に於て。

三月からザメンホフ譯デ・イケンズのLa 
Batalo de P Vivo を論講。
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・訪

ENLANDA KRONIKO
〔內地消息〕

©TOKIO.—Ĉe kutima merkreda 
kunveno, aranĝata ĉe J.E.I. oni bal
daŭ finos la legadon de nIfigenio de 
Taŭridon kaj komencos legi ”La ba
talo de lrVivo."—Vespere (je la 

horo)la kvaran merkredon Ciu 
monato, oni aranĝas specialan kun
sidon por aŭskulti al sciencaj lekcioj 
(aranĝatan en la klasĉambro de Nip- 
pon Esperanto-Sa)—La 4-an de Feb. 
oni aranĝis bonvenigan festenon por 
1)て〇 Nitobe, vic-sekretario de la 
Ligo de Nacioj. Vidu la artikolon 
specialan sur p. 41.—Posttagmeze, 
Ja 24-an de Jan., en Kokugakuin 
Universitato, oni aranĝis propa
gandan kunvenon; antaŭ 30 aŭs
kultantoj parolis.

S-ro C. Foj isana: pri ^Organizaĵoj de 
Esperanta Movado.

S-ro Ĵ. Kauahara: Japanlingvo kaj Es- 
ranto.

Ĉ iusabate, de la 31-a de Jan., 
por unu monato, por la 30 ĉ eesti ntoj 
de la dirita kunveno Esp・ kurso 
estas gvidata de S-ro Sae io Ogaŭara 
(gramatiko) kaj S-ro Makoto Jama- 
zaki (tradukado).
©MOPPO (Koreujo).—En la somera 
libertempo de la pasinta jaro, S-ro 
Ĝejgiun Ca gvidis kurson nefor
malan en Eiko Lernejo, kiu apart
enas al misiOe En Novembro Pastro 
Ongjn Kim aranĝis kurson en sia 
domo. La 1 l-an, vespere, Moppo 
Esp・ Societo estis fondita danie' al 
la klopodo de Pastro Kim kaj S-ro 
Ĉa, kaj F-ino Mario Hong, kaj 
sendis S-ron Kim al la unua

Post la kurso en Komerca Ix>rnejo, Moppo, Koreujo>
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Post la Kurso en Knabina Lernejo, Moppor Koreujoe

kongreso de E-a Federacio Korea 
en Seoulo kiel sian reprezcntanton 
De la iga ĝis la 25-a de Dee. 
okazis la unua kurso formala sub la 
gvido de Sて〇 Oj ama cl Socula Esp. 
Societo. Antautagmeze en la Kna
bina Lernejo, pos仕agmeze en la 
Komerca Lernejo kaj plue por ĝen
eralaj urbanaro vespere en Elementa 
Lernejo, tiel en 3 klasoj la kurso 
okazis. Pli kaj pli M.E.S. progresis 
kaj nun la oficejo de la Societo sidas 
en la domo de Joŝio Romae u (antaŭe 
en la domo de Pastro Kim\ Vidu 
la fotografaĵojn sur pp. 56 k. 57 
(Raporto de S-ro Ikĝin Kim'.
木浦エスペラント會(朝鮮木浦無盡會社 

前)。

©AJABE.—Post la granda festo 
de Sccubun, la 8a Esperanta kun・ 
veno okazis solene en la vasta sai-

onego de Mirokuden je 20 li., la 
4an de Fcb. kun granda nombro da 
picmaj samideanoj laŭ la jena pro- 
gramo: ・ • 「

1.Ĥoro de Espero. 2 Malferma solulo 
de S-ro Joŝiŭara. 3. Pri Esp. kaj Diservado 
de S-ro S. DeguH. 4. Esp. propagando kaj 
ĝia espero, de S-ro Niŝlmura. 5. Dialogo 
inteo Fraŭlinoj Jnasa kaj Niŝimura. 6・ 
Paroladoj de S-roj Inori, Osaki, Itoo. 7. 
Komedieto de kelke da geknaboj kaj S-roj 
Odaka kaj Nakano. 8. Saluto de S-ro Jaina- 
ne< 9. Ĥoro de Tagigo< 10. Ferma Soluto 
de S-ro Kurita.

La bonanimaj partoprenantoj plene 
ĝuis la vesperon kaj la plej gaja 
humoro daŭris de la komenco ĝis la 
fino de la kunveno. La fei can 
kunsidon fermis la saluto de S-ro 
Kurita; ĉiuj disiris al siaj hejmoj 
kun impreso agrabla kaj plezuro
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grandas Ĉirkaŭ 500 gesinjoroj- 
oomotistoj ĉeestis kaj dum la tuta 
kunsido ili ĉiuj sentis, kvazaŭ ili 
loĝas en la ĉielo.

La komedio precipe estis sukceso; 
!a junaj montris sian plej lerta n 
movadon, donante al la rigardan toj 
la impreson, ko ili estus en la vera 
teatro sur la strato.

La Oomotistoj nun eldonas mon^ 
atan gazeton esperantan ”〇omoto畀 

kiu celas disvastigi en la tuta mondo 
la verajn instruojn de la nova religio. 
Oni povas aboni tiun gazeton de iu 
ajn monato de la jaro.
©Vilaĝo NODA, Osaka Dist.—De 
la 4-a ĝis la 10-a de Feb. oni aranĝis 
Esp. kurson sub la gvido de S-ro 
Tanesaku Mirade el Osaka ;la kur
sanoj nombris nur dekkelkaj, sed 
finis kun granda sukceso, ĉar el ili 
naskiĝis jam tre bonaj esperantistoj, 
kiuj jam povas libere paroli en la 
lingvo. Ni fondis grupo n ”Verda 
Monto.G
綠の丘の會(大坂滋南河內郡野田村西野四 

四三リシラノシンプン社內)。

◎JAUATA・ーEn Budaisma Savar- 
nieo, kies ĉefsidejo estas en urbo 
Jaŭata, fbndiĝis Esp. Fako. Kon
stanta kurso de Esp. okazas en la 
Niŝimaeda Domo de Varmeo. En 
la eston teco Esp・ estos enkondukita 
oficiale en la kurson de Seibi Kna
bina Licejo sub la kontrolo de la 
SavarmeOe La rcprezentanto estas : 
福岡縣八幡市佛敎濟世車本部エスベラン

ト部层釵島寵象。

(Raportita de S-ro T, Nakaniŝi, 
Tohata\ 
(6/JOKOSUKA.—Sabaton vespere, 
la 27-an, nin vizitis el Sasebo S-ro 
M. Aŭaja, kiu restadis por unu 
semajno en Kasumigaura Aviadejo. 

Nova kurso por komencantoj komen
ciĝis sub la gvido de S-ro T・ Kabe 
en lia domo, du fojojn ĉiusemajne. 
de la 27-an de Jan.—Novaj kursoj 
ankaŭ komenciĝis, de la komenco 
de Feb. sub la gvido de S-ro K. 
Macuba.—La 25-an okazis ĉe la 
Societo Novjara Kunsido de Joko- 
suka E-ista Societo kun la part
opreno de Uraga- kaj Taura-Es- 
perantistoj. prezidis S-ro K. Kikuĉi. 
(Raporto de S-ro K・ Macuba).
◎CU, Mie Distr. — A testi mataj 
kunbatalanto! Sub la aŭspicio de 
Mie-ken E-to Federacio kaj la subteno 
de ĵurnalo-Ise, la 18-an cle Januaro, 
oni malfermis la propagandan par； 
olad-kunsidon, pri kies okazigo n1 
jam sciigis S-ron K. Osaka, antaŭe. 
La kunsido kommenciĝis je la I3a 
en la Urbokonsilejo, kiu kuŝas ĉe la 
mezo de Turbo, Cu.

La parolan toj kaj temoj estis 
jene :一

1. Saluto malferma. S-ro. B. Kuroi. 
Komitatano de Mie E-to Fed.

2. Pri la praktikeco de E-to.
Deligito de U.E.A・ S・ro・ H. Jagi. 
Med. Fak, en Kioto-universitato.

3. Pri la ebleco de artefarita lingvo
internacia. S-ro. E. Asa?

Profi de Osaka-frendlingvo-Kolegio
4. Lastatempaj aferoj pri. E-to<

Deligito de U S. A. S-ro. K. TakaliaŜi.
5. Saluto ferma- S-ro. R. Takauo<

Komitatano de Mie E-to Fed.
Antaŭ la porolado de S-ro K・ 

Takahaŝi, la parolad- manuskripton 
senditan de S-ro K. Nakanome 
(la direktoro de Osaka-frcndJingva- 
kolegio), de klamis S-ro K・ NoFiri 
(komitatono deMie E-to Fed.) im- 
presigante la ĉirkaŭ 160 aŭskurtantoj 
kiuj, entuziasmaj, plenigis la kun
sidejon. (Daŭrigota sur p. 53)
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EL KOREUJO
（朝鮮だxり）

La 16-a kurso de Esp. okazis de 
la i i-a de Aŭg. de la lasta jaro, 
por du semajnoj （du vesperoj n cii卜 

semajne） en Sukumei （淑明）Knabina 
Liceo, de la ヽ，horo ĝis 19. kore・ 
lingvo sub la gvido de komitatano 
Gjo Tecu 漁激）kun 57 1.kaj de la 
20 h. ĝis la 22. japanlingve sub mi.

La 17-a kurso, de la i-a de Dee. 
ĝis la 14. kun 12 1.

Ni fondis リKorea Esperantista 
Federacio^ kaj vespere la 15-an de 
Nov. oni aranĝis ĝian inaŭguran 
feston en Ŝo Ro Asocio por Junuloj; 
100 ĉeestantoj.

La 5-an de Dee. en la dirita Aso
cio ni okazigis propagandan kun
venon okaze de Zamcnhofnasko sub 
la aŭspicio de K.E<F. kun 500 aŭs
kultantoj ;post la kunveno oni havis 
tre gajan amikan vespermanĝon en 
la manĝsalonoe

La 18-an cle Dce. mi ekveturis al 
Moppo, kie S-ro Ikjin Kim （金益鎭） 

min atendis kun grandioza prepa
rado ;mi havis 3 kursojn ĉiutage 
por unu semajno : matene en Moppo 
Komerca Lernejo por 71 studentoj ; 
posttagmeze en Moppo Knabina 
Liceo por 41 studentinoj ; vespere 
en loka elementa lernejo por 60 
urbanoj. Mi do veturis auto mobile 
de unu kurso al aliae

La 3-an de Jan. oni aranĝis en 
mia domo amikan kunvenon de la 
Studsocieto.

De la ioa de JaiK mi gvidas en 
mia domo la 18-an kurson por 7 
Univers 让 atanoj.

S-ro Sakuji Jamamoto de la Centra 
Lernejo fondis Propagandsocieton de 
hsp. Tokio Oojama, Seoulo 惊城）

A

EL MANĈURIO
（甫州だxり）

Fuŝun Filio de J.E.L aranĝis de 
la 20-a ĝis la 30a de Jan. Esp. 
kurson sub la gvido de S-ro S. OtobCj 
uzante nPlena Kursolibro^ de Esti
mata S-ro K. Ossaka, en Fuŝun Unua 
Elementa Lernejo, kun 20 ĉeestantojn

S-roj S・ Otobe kaj J・ Sibuja ko- 
mencis propagandan ĉirkaŭvctura・ 
don okaze de la libertempo, elvetu
rinte je la 2 i-a horo la 22-an de 
Januaro:一

Matene la 23-an alvenis al Anto 
（安東）kaj aranĝis paroladojn en la 
loka biblioteko de Sudmanĉura Fer- 
voja Kompanio kun 40 aŭsku吐antoj; 
post la paroladoj oni fondis nAnto 
Esp・ Grupon^ kaj promesis fervore 
lerni Esperanton.

La sekvantan tagon ni alvenis al 
I lonkciko （本溪湖）kaj tie ankaŭ oka
zigis paroladojn ; oni tute kortuŝiĝis 
kaj bone komprenis, kio estas la 

't Esperantismo. 〇 ! Dormantoj ! 
i Vekiĝu al nia adorata ismo ! Mal- 

fermu viajn okulojn kaj jam vi vidos» 
ko vi staras en nia Esperantujo !

La 2 5-an ni alvenis al iecurci儼嶺） 

kaj havis la lastaj n paroladojn ; ĉe
estis 47 aŭdantoj, kiuj ankaŭ kom- 

i prenante unue Esperantismon kaj 
,simplecon de la gramatiko promesis 

fervore ellerni. Oni fondis lee u rci 
Esp・ Grupon, al kiu aliĝis kelkaj 
soldatoj・ Iu ofieiro deklaris, kc japa
naj soldatoj devas ellerni Esperanton.

Tiel tie kaj tie cknaskiĝas novaj 
esperantistoj. Nia ĉirkaŭveturo estis 
vere &ojoplena. Nur bone ni ne 
povas esprimi mian ĝojon, vi do bon
volu ĝin prezenti al vi.

S. Otobe, Fuŝun '撫順）.

Esperantismo. 〇! 

Vekiĝu al l________
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VIZITU

La Trian Kongreson
de Kjuŝua Esperantista Ligo 
la 2ian kaj 22an de Marto 

en Beppu
I. Generala Kunsido

je Ia iĵa, la 2 ian de Marto
ĉe la urbo-deputatejo

II. Komuna Vespermanĝo 
je la 19もla saman tagon 
ĉe Hotelo Kamenoi

III. Eksk urso
je la Qa,la 22311 de Marto 
vizitoj al Ĝigokufqj

IV. Publika Parolado
je la iga, la 2oan de Marto 
ĉe la publika kunvenejo en Ooita

-------------- -------------------------

Skribu al:
Beppu Filio de J.E.I・

・ Beppu, Ooita^ken.

質疑應答
◎瑞典から來た學校風.建物の繪はがきに 

Keallemejoさありビんな學校ですか。日本 

譯も。（大阪河原氏）

〔答;!ラテン語、ギリシキ語等所謂klasi
kaj lingvojを課目に入れてゐち所謂學蓼嚼 

校に對して近代語の方を課13に入れてわる 

學校で.日本の中學に當ら學校です（但し獨 

逸又は同じ系統の風に於て。佛國では中學 

に當る中校はliceo!。日本語さしてはre
allernejo, liceo, gimnazio （ロシャ 等）は 皆中 

學ビ澤したらい、でせう。

◎ U本語で實栄學校さ云ふのミ商業擊校ミ 

云ふのは意味が遠ひますか。

〔答3遺怯乍ら管轄らがひで知りません 

が同じ樣卞Lのではたいのですか。

九州エスペランチスト聯盟 

第三回大會 

三月二十一口二十二日 

於別府

I. 總會
三月二十一口午後二時

於市會議事堂

II. 晚餐會

同H午後七時

於惡の井ホテノレ

IH・遠足
三月二十二［J午後九時 

地獄めぐり

IV.講演會
三月二十日午後七時 

於大分市公會堂

----------- -------------------

申込所

大分縣別府市不老町

□本工スベラント學會別府支部 

——（集加歡迎）一

©Sekakravinoの口本語譯を敎へて下さい“ 

（Verda Utopio疋23年四月牆表紙にて所見）。 

（同氏）

〔答〕多分何か誤恤でせう（Seksskbvino?） 
©Kiu diras, kion faras brava edzo, se tiu 
ekzistas （千布氏文範p. 33）の日本譯。edzo 
li edzinoの誤ですか。（同氏）

〔答〕此の樣なエライ妻君があるが、夫 

君にして同樣二んな忠寛なのが果してわみ 

うか、若し在りさすれ［て（se tiu ekzistas）そ 

の夫はこう云ふこざむすらだろうか、こゝ 

に書いたる樣に何m芒ちゃんさ云へ 

ら人炉おろか、誰がそれを云ひますか（云へ 

ろ人があれば話して下さい）。

h v
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★大正十二年十月★

日本エスペラント社發行書籍目錄

ggs §Sエスペラント全程（厚クロース綴）

定價

. . . . . . . . .1.50
送料

.06
旣往ハ早問我國Ĥス語教科濟の權威さしてこエフ、ペラント全 

程』の價隨は旣に定評わり、然れども著者は之に祐足ぜず、推 
敲多年又自ら本書も用ひて敎授したみ經驗に鑑み•吹むべ、な 
吹め、增補すべきを增補い 茲に全く面目を一新して新に編 
纂せしものなり.殊に隨意科『ヱスベヲント韻律槪耍』の一章 
は我國に於て全く新しま述作に係るなりC

同 上 練習課題解答集（說明附）................. 25
『練習課ŜB解答集』は獨習者はび教師用ざして缺く可らざる 

もの・從來是れ無きも遺愿させしがゝ今回蒔に別冊ごして發行 
せり。

.02

エス語大文法第一輯、前置詞........................8〇
同上第二輯、副詞................................... 70
エスペラントの手引（小形本）........................05
エスペラント敎科書（短期講習用書）...............25
同上講義錄.......................................... 25
エスペラント摸範練習讀本（解說附）...............50
インップ物語（詳註附）.......................   45
レッシング物語（脚註附）............................ 25
エスペラント助辭一覽（小形本）................... 1〇
東洋白珠集（PERLOJ EL LA ORIENTO）（和漢摸範文譯）.・45

大成日エス辭典前編（A-K）.....................................3.50
同丄後編（M—Z）（而刷中）
大成エスペラント和譯辭典（薄クロース綴）......2.00
羅エスペラント和譯解剖學名辭典（薄クロース綴）・・丄50 
エス日及Hエス海員語辭典（漓クロース綴）....... 60
大我エス日對照會話編（印刷中）
實用エスペラント日常會話附手紙の書き方.........2.00
SALOME （千布氏譯）（口繪寫眞版入）...............45
高等エスペラント敎材（講習用）................... 15
同上講義............................................ 15
作詩法講義.......................................... 15
エスペラントの本質ごエスペラント文學（口本文譯）100 
エスペラントの乘（宣傳用）百枚................... 30
點字エスペラント敎科書（盲人用）................. 50
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【切手代用拂込ノ、一割增〕

一一發 行 所—— 
日本エスベラント社

東京市神田區四今川町7. 畫話牛込5151
▲洋書部:エスペラント洋書澤山あり

振貯柬京51613.
（目録要二郵券）▲
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★カニャ書店發行圖書目錄★

（新刊）ザメンホフ演說集.........................

モノタイプ耀版印刷鮮明.講習用教材ざして最適

（新刊）ハ木日出雄述專曽；外國語問題とエスペラント…

チスベラントも普及せらみ、人¢並に國語及外國諮問駆に

定價 送料•
円.70 .04

.60 ・04

1.00 .04
1.50 ・0冬

志める諸氏の一誼を俟っ
（三版）三高エス會編纂日本語エスペラント小

研究僉話文通に於けち好指針

（ハ 版）ハ木口出雄述 エスペラント講習讀本..............35・〇4
短期講習會用ミして歡迎せらみ

（初版）鳥居篤次郞著 蠶用エス和大辭典 .................... 7.00 .30

（四版）鳥居篤次郎點譯駅拿用エスペラント講本............................ 65・12
盲人のエスベラント入門書龙して百界に使用さち

發行所 ヤニ力書店 京都市寺町夷川上ル/雷上2555振替大阪23404
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大道社

東京市善町區隼町七番地 
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四谷六二ーニ番 東京五一五七二番

本誌廣吿料 本誌

一回 

三回 

六冋 

十二回

全頁 半頁 四半頁

25 13 7圓

72 37 19 ”
140 74 38 „
250 130 70 „

…數による割引は同文のもの連 

載の合場に限る。、

.維持會員の廣吿はー割引;エス 

ペラントに關するもの二割引;金 

錢に關係なき廣吿四割引。料金は

すべて前金のこさ。半頁以上の廣 

吿主には雜誌を無料呈す。

廣吿を周旋して下すった方には

（割引の廣

吿料は此の限りにあらず）。
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本會振替□

一般會計用（東京11325番
（長野3283

基本金專用東京32089番

大正十四年二月二十日印刷 

大正十四年三月一日發行

發行所 日本エスバヲント事■
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